
ة
ني

ط
لو

م ا
لي

ع
لت

ت ا
سا

يا
س

ت ل
عا

ج
را

م
صر

 م
ي

 ف
ي

ال
ع

 ال
م

لي
ع

لت
ا

مراجعات لسياسات التعليم الوطنية

التعليم العالي في مصر

يمكن االطالع على النص الكامل لهذا الكتاب على اإلنترنت من خالل الرابط التالي:
 www.sourceoecd.org/education/9789264077232

لمن لهم الحق في االطالع على كتب المنظمة على اإلنترنت أن يستخدموا الرابط التالي:
 www.sourceoecd.org/9789264077232

SourceOECD هو موقع املكتبة الرقمية للمنظمة على اإلنترنت الذي يضم الكتب والدوريات وقواعد البيانات 
اإلحصائية. ملزيد من املعلومات عن هذه اخلدمة احلاصلة على جوائز االمتياز، والختبارها مجاناً، يرجى مخاطبتنا على 

..SourceOECD@oecd.org   :العنوان التالي

مراجعات لسياسات التعليم الوطنية

التعليم العالي في مصر

أجرت الحكومة المصرية في السنوات األخيرة إصالحات جذرية لتطوير الدولة. وفي 
حين أن نجاح هذا الجهد يتوقف إلى حد كبير على مدى جودة تعليم األفراد والمهارات 
التي يتمتعون بها، فما لم يخضع قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة 
خاصة إلصالح جوهري، فستواجه الدولة صعوبات في تحسين قدرتها التنافسية في 

عالم يتزايد اعتماده على المعرفة، وفي توفير خدمات التعليم لجموع الطالب التي 
تتزايد أعدادها وتنوعها.

يقدم هذا الكتاب استعراضا مستقال لنظام التعليم العالي في مصر، ويركز على 
المجاالت التي تستدعي اهتمام واضعي السياسات وأصحاب المصلحة، وهي تشمل 
تسيير النظام والحوكمة المؤسسية، وإتاحة التعليم العالي للطالب، وجودة التعليم 

وكفاءته، والبحث والتنمية واالبتكار، والجوانب المالية. ويتضمن الكتاب تحليال 
للنظام وتوصيات تشكل بالنظر إليها مجتمعة برنامجا ضخما إلجراء تطوير هيكلي 

وثقافي للتعليم العالي المصري خالل العقد المنتهي بسنة  2020.

من شأن كتاب مراجعات لسياسات التعليم الوطنية: التعليم العالي في مصر أن 
يجتذب اهتمام واضعي السياسيات المصريين والعاملين في مجال التعليم - فضال 
عن غيرهم من المشاركين- في رسم سياسات التعليم العالي والبحث العلمي في 

مصر.

ISBN 978-92-64-08440-7 
91 2010 02 1 P

www.oecd.org/publishing



مراجعات لسياسات التعليم العالي

التعليم العالي
في مصر



ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 
AND DEVELOPMENT  

 لتناولدميقراطية دولة  ٣٠حكومات سوياً تعمل فيه  فريدمنتدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
إىل  تسعىكما أن املنظمة يف طليعة املؤسسات اليت . العوملةاملتعلقة بالتحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

اقتصاد وفهم احلكومات ومساعدا يف االستجابة للتطورات والشواغل اجلديدة مثل حوكمة الشركات، 
وتوفر املنظمة منرباً تستطيع فيه احلكومات أن تقارن . السنيف  نالسكا طعونفرضها ياملعلومات، والتحديات اليت 

بني جتارا يف جمال السياسات، وأن تلتمس إجابات عن األسئلة الشائعة، وأن تتعرف على املمارسات اجليدة، 
  .وأن تعمل على التنسيق بني السياسات احمللية والسياسات الدولية

إسبانيا، وأستراليا، وأملانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، : والدول األعضاء يف املنظمة هي
وفرنسا، وفنلندا، وسويسرا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية سلوفاكيا، والدامنرك، والسويد، وتركيا، وبولندا، 

والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، املتحدة،  واململكةوكندا، وكوريا، ولكسمربغ، واملكسيك، 
  .تشارك مفوضية اجلماعات األوروبية يف أعمال املنظمةكما  .واليابان، واليونانوالواليات املتحدة، 

وتنشر إدارة املطبوعات يف املنظمة على نطاق واسع نتائج ما جتمعه املنظمة من إحصاءات وحبوث تتعلق بالقضايا 
  .معايرياتفاقيات وما يتفق عليه األعضاء من تصادية واالجتماعية والثقافية، فضال عاالق

وليس البنك الدويل . يف العاملالنامية  للبلدانالبنك الدويل واحد من أكرب مصادر التمويل واملعرفة 
بلداً، تضطلع بأدوار  ١٨٥مؤسسات إمنائية ميلكها  ٥جمموعة مكونة من  ولكنهمصرفاً باملعىن الشائع، 

 بنوعيةواالرتقاء خمتلفة ومتعاونة ملساعدة البلدان النامية على احلد من الفقر، وزيادة النمو االقتصادي، 
الفقرية ذات الدخل املتوسط على البلدان تركيزاً خاصاً يركز البنك الدويل لإلنشاء والتعمري و. حيام

. املؤسسة الدولية للتنمية على أكثر البلدان فقراً يف العامل بينما تركزلشروط االئتمانية، ا اليت تستويف
لتعليم، لدعم امعاً قروضاً بفائدة منخفضة، وائتمانات ومنح بدون فوائد  تاناملؤسس هاتانوتقدم 

 تنمية القطاع املايل والقطاع اخلاص، والزراعة،األساسية، و واهلياكلوالصحة، واإلدارة احلكومية، 
ائتمانات ومنحاً يبلغ جمموعها وقد قدمت املؤسسة منذ إنشائها . وإدارة املوارد الطبيعية واإلدارة البيئية

، قدم البنك الدويل لإلنشاء والتعمري قروضا تعادل ٢٠٠٨ويف خالل السنة املالية . مليار دوالر ١٦١
  .مليار دوالر ١١,٢مت املؤسسة ائتمانات تعادل قيمتها د، وقمليار دوالر ١٣,٤قيمتها 

ISBN 978-92-64-08440-7 (PDF) 
  مراجعات لسياسات التعليم الوطنية: سلسلةال

ISSN 1563-4914 )النسخة املطبوعة(  
ISSN 1990-0198 )نسخة اإلنترنت(  

  :اإلجنليزية بعنوانباللغة  أصالًهذه الوثيقة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي نشرت 
Reviews of National Policies for Education  

Higher Education in Egypt  
  :ميكن االطالع على التصويبات الداخلة على مطبوعات املنظمة من خالل املوقع التايل على اإلنترنت

www.oecd.org/publishing/corrigenda.  
  .٢٠١٠البنك الدويل، /منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ©

  :فيما يتعلق بالترمجة العربية
  .٢٠١٠البنك الدويل، /منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ©

  .مصر يف عليم العايلتاملساعدة املالية املقدمة من البنك الدويل ووزارة ال من خاللالترمجة أُعدت هذه 
وال يتحمالن أية مسؤولية كانت عن  ،دقة الترمجةمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل ال تضمن 

  .آثار تترتب على تفسريها أو استخدامها ةأي
الشخصي، وميكنكم إدراج مقتطفات من  كمالستخدامأو ترتيله من موقعها أو طباعته  ميكنكم نسخ احملتوى الصادر عن املنظمة

على اإلنترنت وموادكم  كممطبوعات املنظمة وقواعد بياناا ومنتجاا املتعددة الوسائط يف وثائقكم وعروضكم ومدوناتكم ومواقع
طلبات  مجيعويرجى إرسال . حقوق النشر ةصاحبكو املوادنحو املناسب إىل املنظمة كمصدر هلذه التعليمية شريطة اإلشارة على ال

أما طلبات السماح بتصوير أجزاء من هذه املواد . rights@oecd.org: االستخدام العلين أو التجاري وحقوق الترمجة إىل العنوان التايل
على ) Copyright Clearance Center(حقوق النشر التصريح مبنح علين أو التجاري، فريجى توجيهها مباشرة إىل مركز لالستخدام ال
 Centre français d'exploitation du droit de( النسخ، أو املركز الفرنسي الستغالل حقوق info@copyright.com: العنوان التايل

copie (على العنوان التايل :contact@cfcopies.com.  



 3  متهيد 

  

  ٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر

 متهيد

لقد ظلت مصر لسنوات عدة جتري إصالحات واسعة النطاق لزيادة القدرة 
وإدراكاً ألن جناح هذا . التنافسية للبلد وجعله جاذباً لالستثمار األجنيب املباشر

املسعى يتوقف إىل حد كبري على تعليم السكان ومهارام، دعت احلكومة املصرية 
قتصادي والبنك الدويل إىل االشتراك يف إجراء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال

استعراض مستقل لنظام التعليم العايل، وإعداد خيارات من السياسات الفورية 
  .والبعيدة املدى يف سبيل تنمية رأس ماهلا البشري

ويعترف التقرير الذي أعده املدققون جبهود اإلصالح اجلارية فعلياً، ولكنه 
باحلاجة امللحة إىل اإلصالحات اهليكلية، لتوفري املزيد  يوصي أيضا مبنح اهتمام خاص

من املرونة والكفاءة يف احلوكمة واإلدارة املؤسسية، ولزيادة قدرة نظام التعليم العايل 
ولو مل يتم التصدي هلذه . على تقدمي التعليم املناسب لنطاق أوسع من الطالب

مكانات الكاملة ملصر يف جمال التحديات يف الوقت املناسب، فإا ستعوق تنمية اإل
وقد أُعد تقرير املدققني استناداً إىل تقرير شامل يتضمن . تلبية احتياجات البلد

  .معلومات أساسية، قدمته السلطات املصرية
وقد أُجري االستعراض يف إطار برنامج عمل برنامج التعاون مع االقتصادات 

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان غري األعضاء الذي تنفذه إدارة التعليم التابعة 
التنمية البشرية للشرق األوسط ومشال أفريقيا التابعة للبنك  إدارةاالقتصادي، و

ومولت االستعراض احلكومة املصرية والبنك الدويل فضال عن مسامهة عينية . الدويل
  .من مؤسسة التدريب األوروبية

، مقرراً، )أستراليا(ل غالغر السيد مايك: وضم أعضاء فريق االستعراض كال من
والسيد خوسيه يواكني  ،وهو املدير التنفيذي موعة أكرب مثانية جامعات أسترالية

، مدير مركز سياسات التعليم املقارن، ورئيس اليونسكو لسياسات )شيلي(برونر 
برييس - والسيدة إلينا كاريرو ،التعليم املقارن، جامعة دييجو بورتاليس، شيلي

والسيد أمحد دويدار  ،، املدير القطري ملصر يف مؤسسة التدريب األوروبية)إسبانيا(
والسيدة  ،على برامج البحث والتقييم وضمان اجلودة" للمصادقة"، رئيساً، )مصر(
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والسيد  ،األمينة العامة للرابطة الدولية للجامعات) كندا(بوالك - إيفا إيغرون
نفيذي للتحالف من أجل التعاون بني ، املدير الت)املكسيك(فرانسيسكو مارموليجو 

مؤسسات التعليم العايل بأمريكا الشمالية، ونائب رئيس برامج نصف الكرة األرضية 
، زميل أقدم، املركز )الواليات املتحدة(والسيد إميز ماغينس  ،الغريب جبامعة أريزونا

ري متفرغ، ، أستاذ غ)كندا(والسيد سام ميخائيل  ،الوطين لنظم إدارة التعليم العايل
األمانة العامة ملنظمة التعاون والتنمية (والسيد إيان ويتمان  ،جامعة رايرسون، تورنتو

والسيد  ،، رئيس برنامج التعاون مع االقتصادات غري األعضاء)يف امليدان االقتصادي
، كبري األخصائيني يف شئون التعليم، منطقة الشرق )البنك الدويل(إرنستو كوادرا 
منسق التعليم التايل ) البنك الدويل(والسيد مجيل ساملي  ،أفريقيا األوسط ومشال

وقدم الدعم والتنسيق على املستوى العام كل من ميهايلو . للمرحلة الثانوية
ملوفانوفيتش، وديبورا فرينانديز من أمانة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

يط االستراتيجي، وزارة ، مدير وحدة التخط)مصر(االقتصادي، والسيدة رشا شرف 
  .التعليم العايل، مصر

 الو جورغنسني   باربارا إيشينغر
  مدير التنمية البشرية   مدير التعليم

منظمة التعاون والتنمية 
 يف امليدان االقتصادي

إدارة الشرق األوسط ومشال   
 أفريقيا بالبنك الدويل
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  موجز تنفيذي

يأيت هذا التقرير استجابة لدعوة وجهتها احلكومة املصرية إىل البنك الدويل 
ي لالشتراك يف إعداد استعراض مستقل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد

  ١.املستقبل يفة بشأن تطويره لنظام التعليم العايل للوطن، وإسداء املشور
  الرسائل الرئيسية  -أ

  حتمية إصالح التعليم العايل
إن نظام التعليم العايل املصري ال خيدم جيدا االحتياجات الراهنة، وإنْ مل حيدث 

  .إصالح واسع النطاق فسوف حيول دون التقدم االقتصادي واالجتماعي يف مصر
الوطن وحتديثه، إصالحات كربى  ، من أجل بناءاحلكومة املصرية أجرتقد و

لسياسات االقتصاد الكلي دف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر، وإصالحات 
للسياسات النقدية مشلت تعومي اجلنيه املصري، وإصالحات ضريبية، وحترير التجارة 
مبا يف ذلك خفض التعريفات وعقد اتفاقات جتارية دولية، وإصالح القطاع العام مبا 

  .ك خصخصة الشركات اململوكة للدولةيف ذل
وال يزال . ويظل نظام التعليم العايل يف حاجة إىل إعادة بناء يف هذا السياق

إنتاجه موجها إىل حد كبري حنو اقتصاديات املاضي، وتعرب توقعات اتمع احمللي منه 
  .عن فهم لدوره عفا عليه الزمان

وتنشأ هذه . م العايل املصريومثة حتمية إلجراء إصالح جوهري لنظام التعلي
  .احلتمية عن اجتماع ضغوط ناشئة واختالالت وظيفية متراكمة

  :أما الضغوط فتنشأ عن حاجة مصر إىل ما يلي
  ا التنافسية يف االقتصاد العاملي القائم على املعرفة، حيثحتسني قدر

  .رأس املال البشري وإنتاج املعرفةتكثف بلدان أخرى استثماراا يف 
 سب لعدد متزايد ومتنوع من فري اخلدمات التعليمية على النحو املناتو

  .الطالب



   موجز تنفيذي 10
  

  ٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر

 ئة عن االختالفات يف فرص التعليماحلد من التفاوتات االجتماعية الناش.  
  :وأما االختالالت الوظيفية فتشمل ما يلي

 االت املتاحة للطالب وفرص الوصول إليهاقلة ا.  
 تعليميةية املدخالت والعمليات الرداءة نوع.  
  أوجه القصور واختالالت التوازن يف خمرجات اخلرجيني مقارنة

  .لباحتياجات سوق العم
  عدم كفاية تطوير القدرات البحثية اجلامعية والروابط مع نظم االبتكار

  .الوطنية
وتتطلب هذه احلتمية إجراءات حامسة لتحسني االتساق على صعيد السياسات، 

  .تكاليف النظام واالستجابة املؤسسية، وفعالية
  :وبصفة خاصة، مثة ضرورة إىل توجيه ما يتخذ من إجراءات حنو ما يلي

 اهليكلي يف نظام التعليم العايل احلد من اجلمود.  
 وجيه والتنسيق على الصعيد الوطينحتسني الت.  
 نطاق االختيارات املتاحة للطالب توسيع.  
 م أكثر تنوعاًم العايل يف ظل نظازيادة قدرة ومرونة مؤسسات التعلي.  
 محتسني توافر املعلومات لتوجيه الطالب يف اختيارا.  
  متويل النظام بأسلوب يتسم مبزيد من العدالة والكفاءة وبطريقة قابلة

  .للدوام
لقد بدأت احلكومة املصرية تنفذ بالفعل نطاقا من مبادرات اإلصالح لتحسني 

التعاون والتنمية يف امليدان وحييي فريق استعراض منظمة . عمليات التعليم العايل
غري أن . البنك الدويل احلكومة املصرية على ما تبذله من جهود ضخمة/االقتصادي

النهج اجلاري اتباعه يف عدة جماالت تستلزم إصالحا جوهريا يركز بصفة رئيسية 
وال بد من . على التغيريات اإلجرائية، وليس من البديهي أن يتعدى االلتزام االمتثال

ء املزيد من العناية لإلصالح اهليكلي بتغيري الثقافة املؤسسية وزيادة قدرة النظام إيال
ويتطلب أيضا اإلصالح الناجح للتعليم . على املسامهة يف حتقيق األهداف القومية

  .الدراسة االبتدائية والثانوية وفعاليةالعايل التحسني املستمر جلودة 
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  توجيهات إلصالح التعليم العايل
فريق االستعراض عشرة توجيهات رئيسية إلصالح نظام التعليم رير تقحدد 

  :العايل يف مصر
  توضيح القدرات املتوقعة للخرجيني

حيتاج الطالب واملؤسسات التعليمية وأرباب العمل مجيعا إىل مؤشرات أكثر 
وضوحا عن الغرض من التعليم العايل، ومعىن املؤهالت العلمية، ومعايري إجناز 

لزم اتباع ُج جديدة إزاء التعليم والتعلم من أجل تطوير مهارات القدرة وي. اخلريج
ومن الضروري وضع حمددات للمؤهالت ومسارات لألفراد من أجل . على التوظف

  .بناء مستويات حتصيلهم الدراسي تدرجييا
  سوق العمل التعليم العايل واحتياجاتحتسني التوازن بني خمرجات 

. ىل أن يصبح أكثر اتصاال بالظروف املعاصرة يف مصرالتعليم العايل إ اجحيت
  :ويتطلب هذا ما يلي

  املزيد من التوازن يف املعروض من خرجيي اجلامعات والتعليم الفين
واملهين، بغية زيادة نسبة اخلرجيني املتمتعني باملهارات العملية املتصلة 

  .باحتياجات سوق العمل
 راسات ميكنها أن تؤدي إىل ء داملزيد من الفرص املتاحة للطالب إلجرا

  .التوظف
  املزيد من السلطات التقديرية للمؤسسات لتقدمي دورات تستجيب لرغبة

  .ب فيما يتصل بالفرص يف وق العملالطال
  وتقييمها املقرراتمشاركة أرباب العمل واهليئات املهنية يف تصميم.  
 لسب عن العرض والطلب يف سوق العممعلومات ترد يف الوقت املنا.  
  املشورة احملترفة بشأن الوظائف ملساعدة الطالب وآبائهم يف إجراء

  .اختيارات تعليمية مستنرية
  تعزيز القدرة الوطنية على التوجيه

مثة حاجة إىل املزيد من الوضوح يف دور كل من مؤسسات التعليم العايل 
ات وال بد من اختاذ خطو. املختلفة وإىل القدرة على توجيه تطوير نظام منسق

 احلكوميةإلحالل املزيد من التوازن الفعلي بني التنظيم الذايت املؤسسي والرقابة 
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وميكن النظر يف . الشاملة لنطاق وهيكل وجودة وتكلفة نظام التعليم العايل يف مصر
 ةرارئاسته وزير التعليم العايل ووز إنشاء جملس أعلى واحد للتعليم العايل يشترك يف

وميكن أن يكون هذا الس هو هيئة التعليم العايل صاحبة . الدولة للبحث العلمي
السلطة العليا يف التخطيط والتنسيق وتقدمي خدمات املعلومات من أجل التعليم العايل 

  .يف مصر، اليت تغطي كافة املؤسسات ومقدمي اخلدمات التعليمية
نام له تنويع املعروض من فرص التعليم العايل لتلبية احتياجات كيان طاليب مت

  احتياجات وقدرات ودوافع متباينة
ال بد لإلصالح اهليكلي من أن يوسع قاعدة مشاركة جمموعات جديدة من 
الطالب، وال سيما من خالل حتديث التعليم الفين واملهين، والتوسع يف اخلدمات 
التعليمية اليت يقدمها القطاع اخلاص، وزيادة استخدام التعلم اإللكتروين واملختلط 

واال مفتوح أيضا أمام العروض املتخصصة، مبا فيها مؤسسات التعليم . اليباألس
العايل األجنبية، فضال عن مقدمي اخلدمات التعليمية املعتمدة من املؤسسات 

  .وممثليها
القائم حاليا ضعيف جدا، ويلقى تقديرا  التعليم الفين والتدريب املهينونظام 

وتتمثل . يال غري جذاب يف شكله احلايلضعيفا يف اتمع املصري، ويشكل بد
، مبا يف ذلك حتسني التعليم الفين والتدريب املهينإحدى األولويات يف حتديث نظام 

مكانة مؤهالته، وحتديث مرافقه، وتسويق القيمة اليت تتمتع ا املهارات الفنية يف 
  .اتمع

اص الستكمال وباإلضافة إىل ذلك، ال بد من التوسع يف التعليم العايل اخل
  .بالتعليم العايل قيداجلهود احلكومية املبذولة استجابةً للنمو املخطط له يف ال

  رونة املؤسسية والقدرة على اإلدارة الذاتيةاملزيادة 
ميكن ملصر أن تتجه تدرجييا حنو نظام للتعليم العايل أكثر تنوعا ونابع من 

كان دراستهم وملا يدرسونه، الطالب، يستطيع فيه الطالب أن ميارسوا االختيار مل
وتستطيع فيه املؤسسات أن متارس االستقالل يف قبول الطالب مبا يعرب عن رساالا 

ومع اإلبقاء على حتكم احلكومة يف العدد اإلمجايل للملتحقني بالتعليم . وقدراا
حاالت العايل على مستويي النظام واملؤسسات من خالل صيغة متويل تستند إىل 

ها قيدين فياملتستطيع احلكومة أن تسمح لفرادى املؤسسات أن حتدد مزيج ، قيدال
  .عرب جماالت الدراسة
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وملواءمة اجلامعات املصرية مع نظرياا الدولية، ميكن أن يتوىل إدارةَ اجلامعات 
بوضع الشركات احلكومية جملس أمناء له سلطة اإلشراف على  عتتمتاحلكومية اليت 

التنفيذية وفقاً لرساالا املتفق عليها ورهناً بأساليب املساءلة شؤوا األكادميية و
  .املناسبة

  تقاسم التكاليف مبزيد من العدالة
يقع عبء تكلفة توفري التعليم العايل إىل حد كبري على عاتق احلكومة ودافعي 
الضرائب بوجه عام، يف حني أن أكثر املستفيدين منه ال يدفعون حصتهم العادلة من 

وقد متكن عدد قليل من البلدان من توسيع نطاق نظام التعليم العايل به مع . فةالتكل
. زيادة جودته يف الوقت نفسه دون املطالبة مبسامهة كبرية من الطالب وأسرهم

ولكي تتمكن احلكومة املصرية من دعم أهدافها اإلمنائية، فهي يف حاجة إىل 
  :ذه االستراتيجية مخسة عناصروهل. استراتيجية متويل مستدامة للتعليم العايل

  .زيادة االستثمارات العامة  ‘١’
  .ات عن طريق زيادة تقاسم التكاليفتنويع إيرادات املؤسس  ‘٢’
  .توسع القطاع اخلاص  ‘٣’
  .املهينوالتدريب الفين بقطاع التعليم  حاالت القيد منو  ‘٤’
  .التوسع يف استخدام تكنولوجيات األداء اجلديدة  ‘٥’

ورمبا لزم أن تقترن . حتقيق الكفاءة خبفض معدالت التعلم املتكرروميكن أيضا 
  .بتقدمي منح دراسية وقروض للطالب الرسوم الدراسيةزيادة تكاليف 

  التوسع يف معايري القبول لالعتراف باإلمكانات املتنوعة
) الثانوية العامة(إن االعتماد الكامل على امتحانات إمتام الدراسة الثانوية 

فقد . يد للقبول يف التعليم العايل حيد من الفرص أمام العديد من الطالبكأساس وح
تكون نتائج االمتحانات انعكاسا الختالفات يف الظروف العائلية ومستوى املدرسة 

ومع ذلك، فللثانوية العامة ميزة كبرية تتمثل يف . والوصول إىل الدروس اخلصوصية
  .الشفافية

يري وصول الطالب إىل التعليم العايل بإعداد وميكن النظر يف توسيع نطاق معا
اختبار أوالً يف املهارات الذهنية ومهارات التفكري العام استكماال المتحانات إمتام 
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وميكن أن يستفيد الطالب أيضا من متكينهم من اإلعراب عن عدة . الدراسة الثانوية
ل من الربامج تفضيالت يف طلبات التحاقهم بالتعليم العايل، وذلك على مستوى ك

  .واملؤسسات
  رفع جودة املدخالت وإدماج ضمان اجلودة كمسؤولية مؤسسية

تردي احلالة املادية ملؤسسات مواجهة ستلزم تلتحسني جودة التعليم والتعلم، 
وباإلضافة إىل ذلك، حتتاج املؤسسات احلكومية . التعليم العايل ضخا كبريا لألموال
لذاتية املسؤولة، ويشمل ذلك رصد جودة براجمها إىل تطوير قدراا على اإلدارة ا

وال بد من بذل جهد خاص من أجل اعتماد ممارسات اإلدارة القائمة . ومراجعتها
  .على األداء، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

  تدعيم قدرة البحث اجلامعي وروابطه مع االبتكار
ون بني املؤسسات يف املستقبل، رمبا لتحديد ااالت املناسبة لالستثمار والتعا

مث . القوة البحثية يف اجلامعات احلكومية نقاطكان من املفيد رسم خريطة توضح 
توجه الدعوة إىل عدد خمتار من اجلامعات أو كلياا أو مراكزها للتقدم من خالل 

االت للدراسات العليا أو جممعات حبثية يف ا معاهدبرنامج تنافسي بطلبات إلنشاء 
  .احملددة اليت تسعى مصر إىل بناء قدراا فيها

  بناء عدد من النماذج الرائدة
. تتطلب إدارة التحول من األساليب القدمية إىل األساليب اجلديدة قيادة وخربة

وقد وجدت بلدان أخرى أن من املفيد جتربة االبتكارات يف صورة مشروعات 
كن أن تتضمن هذه التجارب يف ومي. توضيحية قبل اعتمادها على نطاق واسع

وفقا ال الدراسة مع حتلي  قيدومتويل حاالت ال ،إعداد معايري قبول متنوعة: مصر
وإعداد اتفاقات بشأن حتويالت  ،املؤسسات باملرونة لالستجابة لرغبات الطالب

وإجراء عملية  ،وحتديث املناهج مبشاركة أرباب العمل واهليئات املهنية ،الطالب
  .معاهد الدراسات العلياة إلنشاء عدد خمتار من تنافسي

  السياق  - ب
  السياق املصري

. سياسيا فريدا من حيث موقعها وحجمها وتارخيها –حتتل مصر موقعا جغرافيا 
  .ويدعم شعبها الشاب نسبياً وتنوع قاعدا االقتصادية فرص مصر يف املستقبل
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ويعيش أكثر . ٢٠٠٦م مليون نسمة يف عا ٦٣وقد بلغ تعداد السكان يف مصر 
يف املائة من سكان البلد على الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا، أي على  ٩٧من 

  .يف املائة فقط من إمجايل األرض اليابسة ٥
وقد . عاما ١٥من سكان مصر أقل من ) يف املائة ٣١,٧(مليون  ٢٣ويبلغ حنو 

  .١٩٩٠يف عام  يف املائة ٤٠اخنفضت نسبة الشباب من السكان بعد أن كانت 
 ٢٠٠٧دوالرا يف عام  ١ ٧٦٩,٦وقد بلغ دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 

اقتصادية واسعة  –وتوجد فوارق اجتماعية . )األمم املتحدة الشعبة اإلحصائية يف(
  .عرب املناطق

من كربى ومنذ بداية التسعينيات من القرن العشرين ومصر تدير مرحلة انتقال 
ويف . الدولة إىل منوذج من التنمية التنافسية املتكاملة دوليا لرقابةضع االقتصاد اخلا

مصر بثبات على طريق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة تتقدم الوقت نفسه، 
  .باملياه والصرف الصحي، ووفيات الرضع واألطفال، ووفيات األمهات

املركز  ٢٠٠٧العامل لعام  وتشغل مصر وفقاً للرقم القياسي للقدرة التنافسية يف
بلدا، واملركز الرابع بني البلدان الثمانية واألربعني اليت متر  ١٢٨اخلامس والستني بني 
وفيما يتعلق مبباشرة األعمال التجارية يف مصر، يشكل عدم . بنفس املرحلة اإلمنائية

يت كفاية القوة العاملة املتعلمة ثالث أخطر مشكلة مت التعرف عليها بعد مشكل
وجرى حتديد التعليم العايل . الوصول إىل التمويل وعدم كفاءة البريوقراطية

  .والتدريب واالستعداد التكنولوجي واالبتكار كعوائق تنافسية يف مصر
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة وكان توزيع العمالة الرمسية عرب قطاعات الصناعة يف 

 ١٣ة يف قطاع الزراعة، ويف املائ ٢٧يف املائة يف قطاع اخلدمات، و ٤٥يقدر بنسبة 
واخنفضت . يف املائة يف سائر القطاعات األخرى ١٥يف املائة يف قطاع الطاقة، و

  .١٩٩٦يف املائة يف عام  ٤٠كانت تبلغنسبة العمالة يف قطاع الزراعة بعد أن بذلك 
اخلدمة العامة (، منت العمالة يف القطاع احلكومي ١٩٩٨-١٩٨٨وخالل العقد 

ويف املقابل، . مبا يساوي ضعف معدل منو العمالة اإلمجالية) عاموشركات القطاع ال
، وحدث ٢٠٠٦-١٩٩٨اخنفضت العمالة يف شركات القطاع اخلاص خالل الفترة 

يف املائة   ١٠القاسم األكرب من منو العمالة يف القطاع اخلاص الذي مل يشكل سوى 
  .٢٠٠٦من إمجايل العمالة الرمسية يف عام 
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مجايل للعمالة مل يكن كافيا الستيعاب الداخلني اجلدد إىل قوة غري أن النمو اإل
يف املائة من  ٦١، وارتفعت العمالة غري الرمسية إىل نسبة )سنويا ١٠٠ ٠٠٠(العمل 

وشهد خرجيو اجلامعات  .)Assaad, 2007( ٢٠٠٦بني إمجايل العمالة يف عام 
البطالة فيما بني عامي  وحدهم من بني املتعلمني الداخلني إىل سوق العمل زيادة يف

  .)Zaytoun, 2008( ٢٠٠٦و ١٩٩٨
سنوات  ست(سنوات اعتبارا من سن السادسة  تسعويشمل التعليم األساسي 

وبعد السنة التاسعة، يتجه ). سنوات للمرحلة اإلعدادية ثالثللمرحلة االبتدائية و
يتجه وبوجه عام . فنيةالتالميذ إما إىل التعليم الثانوي العام أو إىل املدارس الثانوية ال

يف املائة  ٦٠الطالب إىل مسار التعليم الثانوي العام، ويف املائة من جمموع  ٤٠حنو 
  .إىل مسار التعليم الثانوي الفين

مدارس مدة التعليم  يقدم أوهلما تعليما فنيا يف: وللتعليم الثانوي الفين مساران
تقدما يف مدارس ميتد التعليم فيها ويقدم ثانيهما تعليما فنيا أكثر  ،سنوات ثالثفيها 
  .سنوات مخسإىل 

والتعليم الثانوي العام املكون من ثالث سنوات يؤهل التالميذ للتعليم العايل 
متام إل الشديد التنافسيةالثانوية العامة الذي يتم الوصول إليه من خالل امتحان 

  .املدرسيةالدراسة 
. وجامعات حكومية وخاصة كليات تكنولوجية ويشتمل التعليم العايل على

برامج من سنتني تؤدي إىل احلصول على شهادة  الكليات التكنولوجيةوتقدم 
سنوات على األقل تؤدي إىل احلصول على  أربعوتقدم اجلامعات برامج من . الدبلوم

  .درجة البكالوريوس أو الليسانس، فضال عن درجات الدراسات العليا
يف املائة يف عام  ٨٣,٧ليم االبتدائي من بالتع قيدوقد ارتفع صايف معدل ال

بالتعليم  قيدوارتفع إمجايل معدالت ال. ٢٠٠٣يف املائة يف عام  ٩٨,٣إىل  ١٩٨٥
يف املائة خالل الفترة نفسها، يف حني أن  ٨٧,١يف املائة إىل  ٦١,٤الثانوي من 

البند ( ئةيف املا ٣٢,٦يف املائة إىل  ١٨,١بالدراسات العليا ارتفع من  قيدمعدالت ال
  .)٢٠٠٦الدويل، 

بالتعليم  قيديف املائة من حاالت ال ٧٨جرت نسبة  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف الفترة 
  .العايل يف اجلامعات احلكومية



 17  موجز تنفيذي 
  

  ٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر

  الغرض من االستعراض
فتحت بلدان عديدة مؤخرا نظمها للتعليم العايل أمام التدقيق اخلارجي كوسيلة 

املراقبون الداخليون، وكمصدر القوة والضعف اليت رمبا غفل عنها  نقاطلتحديد 
وميكن لعملية إعداد االستعراضات اخلارجية، . لألفكار اجلديدة والتأمل النقدي

  .باإلضافة إىل ما ينتج عنها من تقارير، أن تقدم دفعة لإلصالح املطلوب
. فريق من املراقبني من ذوي اخلربة إلجراء االستعراض ٢٠٠٨وقد عني يف عام 

لتفاعل مع الطالب والعاملني يف مؤسسات التعليم العايل املختلفة وقد استفادوا من ا
وتعكس . يف مجيع أحناء مصر، ومن املعلومات اليت قدمتها اهليئات احلكومية
  .املالحظات املتعلقة بالظروف الراهنة ومقترحات التغيري آراء أعضاء الفريق

جهها قطاع يفهم واضعو السياسات املصريون العديد من املشاكل اليت يوا
التعليم العايل ونظام االبتكار الوطين، وتتخذ احلكومة املصرية، بالتشاور مع 

وتتضمن . األطراف املعنية، خطوات ملموسة لتحسني مسرية نظام التعليم العايل
  :االبتكارات امللحوظة ما يلي

  تدابري لتحسني جودة التعليم األساسي والثانوي، مبا يف ذلك االعتراف
  ،دة املدرسني وجودة التعليمية جوبأمه

  مضاعفة متويل التعليم العايل يف إطار اخلطة اخلمسية السنوية لعام
٢٠٠٧.  

  لس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، وصندوق العلوم والتنميةإنشاء ا
  .ية، وشبكة مراكز نقل التكنولوجياالتكنولوج

  وترشيد الربامج الكليات التكنولوجيةتدعيم.  
  أكثر إحكاما لالعتماد املؤسسي ولضمان جودة الربامج وضع ترتيبات

واملؤسسات، مبا يف ذلك إنشاء هيئة وطنية لضمان جودة التعليم 
  .واالعتماد

  عدة سنوات من التجارب الناجحة يف جمال التمويل التنافسي من أجل
  .حتسني األداء

اه نقل وتبدو احلكومة املصرية، من جانبها، مستعدة الختاذ خطوات إضافية جت
املسؤوليات وزيادة استخدام آليات التمويل القائم على األداء حلفز اإلصالح على 

كما أن الطاقة املوجهة حنو اإلصالح تتجلى بني عدد من مؤسسات . نطاق أوسع
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ومثة ضغوط جمتمعية للتغيري، على األقل من الطالب وأرباب . التعليم العايل يف مصر
  .العمل

  النظر يف القضايا  -ج
  لب سوق العمل على خرجيي التعليم العايلط

أحيط فريق االستعراض علماً مبا يلي من خالل التشاور مع اهليئات احلكومية، 
  :وأرباب العمل، ومؤسسات التعليم، والطالب

 وم مثة زيادة مفرطة ومزمنة يف عدد خرجيي اجلامعات، وخباصة يف العل
  .اإلنسانية والعلوم االجتماعية

 املؤهلة على املستوى دون اجلامعيمالة املاهرة مثة نقص يف الع.  
 جمال دراستهم يعجز خرجيو اجلامعات عن احلصول على عمل يف.  
  م يطلبون خرجيني لديهمجمرد أكثر من ما هو يدعي أرباب العمل أ

يف  "ملهارات األوليةا"باملعرفة املوضوعية الفنية، ويتمتعون أيضا 
واملوثوقية،  وحل املشكالت،االتصاالت، والعمل بروح الفريق، 

  .والقدرة على التكيف
  راضني عن تنمية املهارات العمليةطالب اجلامعة غري.  
  يلتمس العديد من اخلرجيني العمل يف اخلارج كوسيلة الكتساب اخلربة

  .العملية والدخل
حتول قلة البيانات دون إجراء حتليل مناسب لتوازنات العرض والطلب، مبا يف 

حة خرجيي اجلامعة من محلة املؤهالت للحاصلني على مستوى أقل من ذلك مدى إزا
: ومثة عوامل متنوعة تعمل معاً على زيادة االلتباس، من بينها. املؤهالت عن العمل

حتول قاعدة التوظيف عن املستوى املرتفع من االعتماد على أنشطة القطاع العام إىل 
يت تفضل مؤهالت تعليم ووظائف والسلوكيات الثقافية ال ،زيادة التعرض للسوق

واالفتقار  ،واالفتقار إىل خدمات استشارية مستنرية للطالب يف جمال التوظيف ،معينة
 ،وقلة حتليالت معدالت عائدات اخلرجيني ،ملتابعة وجهات اخلرجيني مسوحإىل 

  .وعدم مشاركة أرباب العمل بصورة منهجية يف مؤسسات التعليم العايل
اخلرجيني يف بؤرة بسوق العمل إمداد التوازن واملالءمة يف  ويقع االفتقار إىل

التحديات اليت تواجهها مصر، وليس ذلك فقط فيما يتعلق بالتعليم اجلامعي وإمنا 
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التعليم أيضا فيما يتصل بكافة أشكال التعليم العايل والتعليم الثانوي، مبا يف ذلك 
ن كال من القطاعني الثانوي على حنو خاص، اللذين يشمال الفين والتدريب املهين

النمط  –وما ينبغي مواجهته ال يقتصر على البعد األفقي لعدم التطابق . واجلامعي
التقدير  –وإمنا يشمل أيضا البعد الرأسي  –الطالب وفقا ال الدراسة  قيداملختل ل

قترن البالغ للتعليم اجلامعي يف مقابل األمناط األخرى من التعليم العايل، مع كل ما ي
  .به من تكاليف اقتصادية وشخصية

  على التعليم العايل الدارسنيطلب 
واستنادا إىل اإلسقاطات السكانية . ال يزال الطلب على التعليم العايل يف تزايد

للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وبافتراض حدوث زيادة يف املشاركة يف 
، ٢٠٢١-٢٠٠٦ املائة على مدى الفترة يف ٣٥يف املائة إىل  ٢٨التعليم العايل من 

مليون مشارك إضايف إىل  ١,١اتساقاً مع خطة احلكومة، سيحتاج ما يقرب من 
على ) ٧٣ ٣٠٠(يف املائة سنويا  ٣مكان يف اجلامعة مبعدل منو يبلغ يف املتوسط 

ويف الوقت نفسه، من املتوقع أن ترتفع النسبة املئوية للسكان . مدى مخسة عشر عاما
يف  ٦٧إىل  ٢٠٠٧يف املائة يف عام  ٥٥من ) عاما ٦٤و ١٥فيما بني (سن العمل يف 

وسيتعني إيالء عناية متزايدة لتطوير مهارات قوة العمل للكبار . ٢٠٢٠املائة يف عام 
  .باعتبار ذلك مصدرا من مصادر حتسني اإلنتاجية

داد عام التالية لتع(وباإلضافة إىل ذلك، تبني التقديرات السكانية األخرية 
حدوث زيادة كبرية يف معدالت اإلخصاب، مما يضيف املزيد إىل تدفق ) ٢٠٠٦

وهكذا، من املتوقع أن يسفر . ٢٠١٢الشباب امللتحقني باملدارس اعتبارا من عام 
  .٢٠٢٤ذلك عن زيادة كبرية يف تدفق الطالب على التعليم العايل اعتبارا من عام 

ميثل نافذة من الفرص ) ٢٠٢٠-٢٠١٠(ومن األمهية مبكان أن العقد القادم 
ملصر لبناء قاعدة مالئمة لنمو الطلب على االلتحاق باجلامعة بني السكان الشباب 
واشتراكهم يف التعليم العايل، مع استحداث أساليب ووسائل جديدة للوفاء 

  .باالحتياجات املتنوعة للدارسني الكبار
تكاليف عن طريق تطبيق احلد ومن شأن التوسع يف االشتراك مع توخي فعالية ال

األدىن املتوسط لتكلفة الوحدة الطالبية لربامج مكونة من دورات أقصر مدةً 
وأساليب أداء متسمة بالكفاءة أن ميكِّن من حتقيق عملية التوسع بصفة أساسية عن 
طريق حتديث التعليم الفين واملهين جلعله خيارا جيدا، والتوسع يف تقدمي القطاع 
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وحتدد هذه . ليم، وزيادة استخدام التعليم اإللكتروين واملختلط األساليباخلاص للتع
  .لعديد من توصيات فريق االستعراض كما هو مبني أدناهل اًالفرصة إطار

  توصية للتوجه العام لإلصالح
يف  لدميغرافية على مدى العقد التايلملصر أن تستفيد من نافذة الفرص ا -١

الشباب  عددالستيعاب النمو يف أكثر مالءمة  إطارلبناء  سياق إعادة اهليكلة االقتصادية،
ومشاركتهم يف التعليم العايل، مع استحداث أساليب ووسائل جديدة للوفاء باالحتياجات 

  :وميكن إيالء عناية خاصة للجوانب التالية. املتنوعة للدارسني الكبار
وخباصة حيتاج اإلصالح اهليكلي إىل توسيع قاعدة اشتراك أفواج جديدة    )أ (

من خالل حتديث التعليم الفين واملهين، وتوسيع نطاق ما يوفره القطاع 
اخلاص من خدمات تعليمية، وزيادة استخدام التعلم اإللكتروين 

  .واملختلط األساليب
تحسني جودة التعليم باالهتمام خالل هذه املرحلة االنتقالية ينبغي   )ب (

، مع )التوسع الكميبدال من اإلفراط يف (بسوق العمل  وربطهاجلامعي 
، وبناء قدرات متباينةالتمييز بني املالمح املؤسسية لتحقيق مهام 

  .اجلامعات إلدارة أنفسها بطريقة يتزايد فيها اعتمادها على أنفسها
التعليم الفين ينبغي إيالء عناية خاصة لتحسني نوعية وأمهية ومكانة   )ج (

بغرض صريح  ،امعيةيي املرحلتني الثانوية واجلعلى مستو والتدريب املهين
بالتعليم التايل إلمتام املرحلة الثانوية من  قيديتمثل يف التوسع بشدة يف ال
  .التعليم الفين والتدريب املهين

حتتاج القدرة على البحث العلمي إىل االستناد إىل مستوى تنافسي على   )د (
  .الصعيد الدويل يف جماالت خمتارة وإىل إدماجها يف التعليم اجلامعي

  الروابط القائمة بني التعليم العايل وسوق العملتعزيز 
لطالب وخرجيي القطاعني الفرعيني للتعليم العايل والتعليم املهين ا مسوحتظهر 

  :يف مصر املخاوف التالية
 راسة املتصلة باألفضليات املهنيةعدم كفاية اخليارات يف جماالت الد.  
  جماالت الدراسةالتقييد الشديد للفرص املتاحة أمام الطالب لتغيري.  
 هج بسوق العملعدم كفاية التهيئة للعمل نتيجة لعدم اتصال املنا.  
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 ىل التدريب على املهارات العمليةاالفتقار إ.  
 دعلى الذاكرة والتربويات  اإلفراط يف التركيز على احملتوى املعتم

  .السلبية
 عداتاالفتقار إىل املواد التعليمية، والكتب يف املكتبات، واملرافق، وامل.  

وتوجد يف كال القطاعني الفرعيني ظواهر لثقافة نابعة من العرض ال تستجيب 
إىل حد كبري الحتياجات الطالب، وهذه الثقافة متأصلة كما هو مبني أدناه من 

  .خالل ترتيبات التمويل والترتيبات التنظيمية اليت حتكم نظام التعليم العايل
، يوجد خطر مزدوج، حيث إن هذا ينالتعليم الفين والتدريب املهويف حالة 

ومن املهم . القطاع الفرعي يعاين من اخنفاض املكانة وضعف التمويل ورداءة النوعية
مله، وذلك لرفع مكانته وجودته، ولتوفري ملصر أن ت حيي التعليم الفين واملهين ال أن

اول هذا وال بد أيضا من أن يتن. فيه للمشاركةما حيفز على زيادة أعداد الطالب 
اجلانب من جوانب اإلصالح ضعف الروابط مع قطاعي األعمال والصناعة، ومجود 

  .برامج التعليم والتدريب، واالفتقار إىل الربط بني التعليم الثانوي واملهين واجلامعي

  توصيات لتحسني تلبية التعليم العايل الحتياجات سوق العمل
من مؤسسات  للحكومة أن تنظر يف أن تعد مبشاركة كل مؤسسة -٢

التعليم العايل، وبالتشاور مع أرباب العمل الوطنيني واإلقليميني، اتفاقا واسع النطاق يوضح 
مهمة الرسالة املتميزة للمؤسسة، ونطاق ما تقدمه من تعليم وجمال تركيزه، والتوقعات 

الهلا املنتظرة من أدائها، وعملية توفري املوارد املقترنة بذلك لبناء قدراا، ومدى استق
ولعل من املهم يف هذه العملية توضيح جماالت سوق العمل اليت تعد . املوضوعي واإلجرائي

  .ني من أجلهاجيكل مؤسسة اخلر
من الضروري توفري نطاق أوسع كثرياً من املعلومات لتوجيه الطالب يف  -٣

اختيارام وللتخطيط املؤسسي، وينبغي للحكومة أن تنظر يف استحداث خدمة معلومات 
هنية لسوق العمل قادرة على تزويد الطالب احملتملني ومستشاري اإلرشاد الوظيفي، م

ومؤسسات التعليم العايل مبعلومات عن اجتاهات العرض والطلب يف العمالة، وعوائد سوق 
  .العمل اليت حققها اخلرجيون يف خمتلف امليادين
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  استحداث آليات توجيه قومية
ركة يف التعليم اجلامعي وحتصيله مبوارد ضئيلة تواجه مصر حتمية التوسع يف املشا

وسيتطلب هذا حتسني معدالت النجاح لدفعات الطالب . دون خفض للجودة
. املشاركة حاليا والدفعات اجلديدة، ويشمل ذلك زيادة عدد من هم أقل يئاً

الوفاء باحتياجات منو أعداد الطالب وتنوعهم بطريقة فعالة من حيث  وسيتعني
  .التكلفة

ويتمثل التحدي الناجم عن هذه السياسة يف إقامة أطر عمل وحوافز للتشجيع 
جامعات متمايزة، (تنوع يف أمناط املؤسسات  –على التنوع الضروري يف العرض 

ومقدمو خدمات متخصصة يف وظائف معينة إىل جانب مقدمي اخلدمات من 
نون احلرة واملعاهد الشركات وممثليها، ومعاهد فنية، وأشكال خمتلفة من معاهد الف

احملليون (األهلية املوجودة يف أمريكا الشمالية، ومقدمو اخلدمات اإللكترونية 
العامة، واخلاصة، والشراكات بني (، وجمموعات من املؤسسات )واألجانب

اليت تقدم طائفة متنوعة من أساليب وأماكن ومستويات ) القطاعني العام واخلاص
  .وأوقات وأسعار التعلم

لوقت نفسه، ال بد من زيادة فعالية مؤسسات التعليم العايل املنشأة زيادة ويف ا
وعلى الصعيد الدويل، تنطوي املمارسات السليمة يف جمال تطوير نظم التعليم . كبرية

العايل اليت تسري بطريقة جيدة على ج مشترك جتاه السياسات لتحقيق الفعالية 
أسواق العمل احمللية والوطنية والدولية التعليمية وضمان اجلودة، مع االهتمام ب

ومن النماذج الناشئة إلدارة النطاق املتسع وتعقد التعليم . املفتوحة أمام اخلرجيني
العايل املعاصر منوذج املسؤولية املتبادلة بني احلكومات واملؤسسات يف تشكيل وأداء 

  .جيدة للوفاء باحتياجات األفراد والوطن نواتج

  جيه النظامتوصيات لتعزيز تو
ينبغي ملصر أن تتخد خطوات متعمدة وتدرجيية وشفافة لتحقيق توازن  -٤

الشاملة على نطاق وهيكل  احلكوميةأكثر فعالية بني التنظيم الذايت املؤسسي والرقابة 
وينبغي أن يتضمن اجتاه اإلصالح مزيدا من . وجودة وتكلفة نظام التعليم العايل ا

ية ملؤسسات التعليم العايل املعتمدة، وقليال من التنظيم املركزي املسؤولية والسلطة التقدير
  .واإلشراف التفصيلي على أنشطتها
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للحكومة أن تضع إطارا قانونيا واحدا للتعليم العايل يغطي مجيع  -٥
اهلادفة : (، واملؤسسات اخلاصةوالكليات التكنولوجيةاجلامعات احلكومية، : القطاعات

  :وميكن أن يتضمن هذا اإلطار القانوين ما يلي. )للربح وغري اهلادفة للربح
  ضطلع مبسؤولية توجيه املسار جملس أعلى جديد للتعليم العايل يإنشاء

  .)انظر أدناه(عليم العايل بكامله املقبل لنظام الت
  إتاحة الفرصة أمام املؤسسات احلكومية لكي تصبح شركات حكومية

  .)ناهانظر أد(ة باإلدارة الذاتية مستقلة ومتمتع
  غري اهلادفة للربح"للمؤسسات اخلاصة وضع تعريف."  

للتعليم العايل يشترك يف رئاسته  أوحدميكن النظر يف إنشاء جملس أعلى  -٦
وميكن أن يكون هذا الس هو هيئة . الدولة للبحث العلمي ووزارةوزير التعليم العايل 

 خدمات املعلومات للتعليم التعليم العايل صاحبة السلطة العليا يف ختطيط وتنسيق وتقدمي
املؤسسات : العايل يف مصر، اليت تغطي كافة املؤسسات ومقدمي اخلدمات التعليمية

، واملؤسسات والكليات التكنولوجيةاحلكومية، واخلاصة غري اهلادفة للربح واهلادفة للربح، 
  :باملوضوعات التاليةبصفة خاصة هتمام االوميكن . األجنبية، واجلامعة املفتوحة

ع الس األعلى اجلديد للتعليم العايل باملسؤولية عن نطاق من لطميكن أن يض  )أ (
املهام املتعلقة بتحقيق االستجابة واالتساق واالستدامة يف نظام التعليم العايل يف 

ومجع  ،التخطيط االستراتيجي: ومن املتوقع أن تتضمن هذه املهام. مصر
وإدارة برامج التمويل، مبا فيها  ،أااملعلومات، وحتليلها، وإعداد التقارير بش

املنح الدراسية والقروض املقدمة إىل الطالب، وصناديق االستثمار االستراتيجية 
وتقدمي املشورة إىل الوزير بشأن إنشاء  ،املتفقة مع األولويات الوطنية

املؤسسات وفروع املؤسسات اجلديدة وطرائق التمويل املؤسسي وما يتصل 
  .تقارير احملاسبةبذلك من إعداد 

ميكن أن تتضمن عضوية الس األعلى للتعليم العايل أشخاصا ثبتت قدرم  )ب (
على تقدمي مسامهات كبرية يف التعليم العايل، وقادة األعمال التجارية، وقادة 
اتمعات احمللية، وممثلني عن اجلامعات احلكومية، واجلامعات اخلاصة، واملعاهد 

وميكن أن يشارك على . ب املهين، واملدارس الثانويةالفنية، ومعاهدة التدري
أساس غري رمسي عدد صغري من كبار املسؤولني الذين يضطلعون مبسؤوليات 

  .مباشرة تتصل باستراتيجية التعليم العايل يف البلد
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 ءرؤساوميكن أن يضطلع بإسداء املشورة للمجلس األعلى للتعليم العايل جملس   )ج (
رؤساء اجلامعات اخلاصة، والس األعلى احلايل  اجلامعات احلكومية، وجملس

، لضمان إيالء االهتمام للمهمة الفريدة اليت تؤديها للكليات التكنولوجية
  .الكليات التكنولوجية

أن يؤدي تنفيذ هذه التوصية إىل أن تدمج يف الس األعلى اجلديد  املزمعومن   )د (
اليت ميارسها حاليا ا لس للتعليم العايل الوظائفلس األعلى للجامعات، وا
ووظائف  للكليات التكنولوجيةاألعلى للجامعات اخلاصة، والس األعلى 

  .وزارة  التعليم العايل املتعلقة بسري العمل يف املؤسسات
  زيادة املرونة املؤسسية

ويتأثر . ال تزال مصر تنأى بعبء إطار العمل العتيق إلدارة القطاع احلكومي
 ذه املشكلة، وذلك على كل من مستوى التنظيم الداخلي والعالقات التعليم العايل

فنظام التعليم العايل املصري مغرق يف املركزية عرب هيئات . مع اهليئات احلكومية
ولألحكام التشريعية . جمزأة وطبقات رقابة متعددة، ولكنه ليس خمططا ختطيطا جيدا

سلطات تغرق يف التدخل يف خصائص تفصيلية، ومتارس هيئات مركزية خمتلفة 
وال توجد صلة بني خمصصات مؤسسات التعليم العايل . التفاصيل التنفيذية الدقيقة

وتعكس سياسات العمالة والتوظيف . من امليزانية وأدوار كل مؤسسة واحتياجاا
من املشاكل كثرياً ، وهذا يصعب إىل حد كبرييف القطاع ما يقابلها يف القطاع العام 

عن اختالالت يف شغل الوظائف، والترقية حبسب سنوات اخلدمة، وضعف النامجة 
  .األجور

إن عملية حتديد مستويات التحاق الطالب بكل مؤسسة، والتوزيع حبسب 
عملية غري واضحة، ومتثل احد أشكال اإلدارة اجلزئية املفرطة  هيالكلية والتخصص 

الطلب االجتماعي  يفريات اليت حتد من املرونة املؤسسية وتقوض  االستجابة للتغ
ومما يثري الفضول أن املؤسسات . على التعليم العايل و احتياجات سوق العمل

التنظيمية املماثلة لتلك املفروضة على املؤسسات  الضوابطاخلاصة ختضع للعديد من 
  .احلكومية، مما يسلبها فوائد القطاع اخلاص القوي واملبتكر

زيد من املسؤوليات إىل مؤسسات التعليم إن حكومات العامل كلها تنقل امل
ومتنحها احلكومات . العايل، اعترافاً بأمهيتها االقتصادية واالجتماعية وتعقدها املتزايد

املزيد من االستقاللية املوضوعية واإلجرائية حبيث تتمتع هذه املؤسسات باملرونة 
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وتتضمن . تنافسيةالضرورية لالستجابة لالحتياجات املتنوعة يف ظل ظروف متغرية و
عملية النقل تغيرياً يف أدوار احلكومة واملؤسسات، وتغيرياً يف العالقات القائمة 

  .بينهما
وتشمل أساليب النقل إصالحات يف توجيه النظام واحلوكمة املؤسسية، 
وتوضيح األدوار املؤسسية وتوقعات األداء، وتقليل القيود املفروضة على التمويل مع 

حتقيقاً لفعالية التكاليف، وتشديد عمليات ضمان اجلودة مع التركيز تشديد املساءلة 
ومن بني اآلليات املستخدمة لزيادة االستقاللية واملساءلة . عائدات التعليمعلى 

واالستجابة، تأيت خطط التمويل التنافسي، واالتفاقات املتصلة باألداء واملستندة إىل 
  .املهام

ز القدرة السياساتية الوطنية، ونشر املعلومات ومثة اعتراف متزايد بضرورة تعزي
عن األداء املؤسسي، والقضاء على األنظمة املتكررة، وتقوية ضمان اجلودة 

وتتمثل اخلطوة التالية يف توفري املزيد من االستقاللية . األكادميية، ومحاية املستهلك
ر الطالب، ، وخباصة يف جماالت اختياوالكليات التكنولوجيةللجامعات واملدارس 

وما يقدم من برامج وااللتحاق ا، واملناهج، وتعيني أعضاء هيئة التدريس 
  .األكادمييني وترقيتهم وأجورهم

عدد صغري من املؤسسات لتجربة  لشروع يف تنفيذ ذلك حتديدومن خيارات ا
ومن األمثلة الناجحة جامعة سوراناري للتكنولوجيا . ترتيبات أكثر مرونة معها

وهي ". اجلامعة املستقلة احلكومية: "اليت أُطلقت عليها تسمية خاصة هي تايالندب
تتلقى من احلكومة الوطنية ميزانية مكونة من مبلغ جزايف، وهلا سلطة تقديرية على 

وهي ذاتية اإلدارة يف التعامل مع موظفيها، وتعمل خارج نطاق . استخدام مواردها
  .ن نتائج، وتربهن على ما ميكن حتقيقهوتقدم تقارير عما حترزه م. اخلدمة املدنية

  توصيات لزيادة اإلدارة الذاتية املؤسسية املسؤولة
للحكومة أن جتري عملية منظمة وشفافة لزيادة مسؤوليات فرادى  -٧

املؤسسات، وبناء قدراا يف جمال اإلدارة الذاتية، لبلوغ الغاية النهائية املتمثلة يف قيام مجيع 
ببلوغ الوضع القانوين للشركات احلكومية  ليات التكنولوجيةوالكاجلامعات احلكومية 

  .املستقلة
ولتحسني فعالية مؤسسات التعليم العايل ويئة ساحة متكافئة أمام كل  -٨

من املؤسسات احلكومية واخلاصة، ميكن أن متنح السلطات املصرية مزيدا من االستقاللية 
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تنفيذ عمليات تعليمية وإجراءات إدارية للجامعات واملعاهد، مبا يسمح هلا بالعمل بواسطة 
  .إدارية مالية تتسم مبزيد من املرونةوقواعد 

وميكن إسناد مزيد من املسؤوليات ملؤسسات التعليم العايل احلكومية يف  -٩
مصر اعتماداً على مؤسسات ضمان اجلودة ومشروعات التقييم، إلجراء ختطيط استراتيجي 

. التعليمية مع رغبات الطالب واحتياجات سوق العمل يهدف إىل مواءمة براجمها وعملياا
وحتقيقا هلذه الغاية، ستحتاج احلكومة إىل نقل نطاق أعرض من السلطات إىل املؤسسات، 

أعضاء هيئة التدريس، تعيني وخباصة السلطة على ما تقدمه من تعليم، وقبول الطالب، و
  .لك املوارد بفعالية حتقيقاً للنتائجواستخدام املوارد يف إطار املساءلة املؤسسية إلدارة ت

وميكن إدارة اجلامعات احلكومية اليت تمنح الوضع القانوين للشركات  -١٠
احلكومية بواسطة جملس أمناء له سلطة البت يف شؤوا األكادميية والتشغيلية وفقاً لرسالتها 

خاص لنطاق وال بد من إيالء اهتمام . املتفق عليها ويف ظل عمليات املساءلة املالئمة
املسؤوليات املباشرة واملخولة لس أمناء املؤسسة، مبا يف ذلك السلطة املستقلة على ما 

  :يلي
  تعيني الرئيس ونواب الرئيس والعمداء ومجيع املوظفني اإلداريني اآلخرين

  .همإاء خدمتباملؤسسة، وتقييمهم وحتديد مكافآم و
 اء خدمتتعيني أعضاء هيئة التدريس األكادمييني، وهم وترقيتهم ونقلهم إ

  .وحتديد مرتبام
 الربنامج/حبسب الكلية قيدحتديد مستويات ال.  
 قبول الطالب يف برامج حمددة.  
  أو إلغاء الربامج األكادميية مراجعةإعداد أو.  
  إعادة مواءمة هيئة التدريس األكادميية مبا خيدم رغبات الطالب

  .واألولويات املؤسسية
 يع إيرادات املؤسسة مبا فيها املبالغ املرحلة من إدارة استخدام مج

  .ميزانيات سابقة
ومن املتوقع أن يعد الس األعلى للتعليم العايل معايري للمؤسسات  -١١

. تربهن من خالهلا على قدرا على االضطالع بالوضع القانوين للشركات احلكومية
قانوين أكثر استقاللية وسيجري تقييم كل جامعة من حيث استعدادها للتحرك حنو وضع 

وميكن أن يكون من بني هذه املعايري أن تكون . ومنح هذا الوضع لكل مؤسسة على حدة
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برمتها حاصلة على اعتماد كامل من اهليئة القومية لضمان  واملؤسساتمجيع الكليات 
  .جودة التعليم واالعتماد

ليت ومن املستحسن مبرور الوقت أن يسمح ملؤسسات التعليم العايل ا -١٢
تثبت قدرا على إدارة نفسها بنفسها بطريقة جيدة واليت تؤدي وفقا للتوقعات املتفق عليها 

الطالب، وما تقدمه  قيدباحلصول على سلطة تقديرية متزايدة يف اختاذ القرارات املتعلقة ب
  .، وتعيني العاملني وترقيتهم، واستخدام املوارد)بدؤها وإاؤها(من دورات 
  لطالبالعايل ل التعليم إتاحة

الفين بالتعليم الثانوي /الطالب من مساري التعليم العام والتعليم املهين نقلإن 
إىل التعليم العايل باجلامعات واملعاهد وغريمها من مؤسسات التعليم العايل يشكل 

وتتمثل املشكلة . واحدا من أكرب التحديات اليت يواجهها إصالح التعليم يف مصر
ري الكفاءة والعدالة يف التمثيل املختل لطالب املدارس الثانوية يف الرئيسية من منظو

طالب التعليم الثانوي يف مدارس التعليم  قيدفبينما تبلغ نسبة حاالت . التعليم العايل
للتعليم  بالكليات التكنولوجية قيديف املائة من حاالت ال ٩٥فإن  يف املائة، ٦٠الفين 

فالغالبية العظمى من الطالب . ليم الثانوي العامبعد اجلامعي تأيت من طالب التع
تأيت من طالب مسار التعليم الثانوي العام الذين  الكليات التكنولوجيةاملتوجهني حنو 

 للتعليم الفين والتدريب املهينطالب النظام الفرعي فإن  وبالتايل. مل يقبلوا يف اجلامعة
نقطاع الطريق املؤدي إىل يف واقع األمر، ويصطدمون با" خيرجون عن مسارهم"

  .آفاق مواصلة التعلم
وقد اختذت احلكومة املصرية بعض املبادرات ملواجهة مجود وضيق نطاق 
مسارات التعليم الثانوي، ولكن يتعني إجراء إصالح أكثر مشوال، يتضمن تغيريات يف 

فاق هيكل املدارس، واملناهج، والتقييم، بغية تنويع فرص التعليم للطالب، وزيادة آ
ومع ذلك، فال ميكن إلصالح املستوى اجلامعي أن ينتظر التقدم يف جمال . جناحهم

وال بد من إجراء إصالح متزامن ومتكرر يف االني، حبيث يعضد  ،التعليم الثانوي
  .التقدم احملرز يف أحد االني إحداث التغري يف اال اآلخر

قال من التعليم الثانوي إىل التعليم ومثة قضية ملحة يتعني تناوهلا، هي قضية االنت
فهناك خماوف منتشرة من مدى مالءمة االستمرار يف االعتماد الكامل على . اجلامعي

فرمبا كانت . امتحانات إمتام املرحلة الثانوية كأساس وحيد للقبول يف التعليم العايل
أو /، ونتائج االمتحانات تعكس اختالفات يف عوامل املدخالت، كالظروف العائلية
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وال تضع هذه العملية الطالب . أو الوصل إىل الدروس اخلصوصية/جودة املدرسة، و
قدرام الكامنة، وال ميكن التعويل عليها  تتجاهلم، كما أا املناسبة هليف األماكن 

  .يف التنبؤ بأدائهم األكادميي التايل
لي عن ويف الوقت نفسه، يبدو أن هناك دعما جمتمعيا ومهنيا ضعيفا للتخ

  .أقل شفافية تبدوامتحانات الثانوية العامة واالستعاضة عنها مبمارسات قبول رمبا 
على االمتحانات القومية، ورمبا بشكل  اإلبقاءوذا كان أكثر النهج فائدة هو 

مبعايري  استكماهلاطلوبة للتعليم الثانوي وحبيث يتسىن تدعيم اإلصالحات امل معدل
وميكن حتديد آليات االختيار التكميلية على مستوى . وعمليات اختيار إضافية

مركزي لتطبيقها على الصعيد الوطين، أو السماح ا على الصعيد الوطين لترك 
حرية استخدامها متاحة وفقا للسلطة التقديرية لفرادى مؤسسات التعليم العايل، أو 

اخليارات  وميكن تنظيم نوع من اجلمع بني هذه. ترك حتديدها للمؤسسات نفسها
مع عدم السماح باللجوء إىل السلطة التقديرية للمؤسسات إال إذا كانت املؤسسة 
تليب شروطا مسبقة حمددة كاالعتماد الرمسي وتطبيق إجراءات شفافة الختيار 

  .وجورجيا مثالَني على جني عمليني يف هذا الشأن أسترالياوتقدم . الطالب
كميلي يف أنه يضع يف اعتباره اإلجناز املدرسي وتتمثل املزايا الرئيسية للنهج الت

الثانوي، ويوفر رؤية  عائدات التعليمونظام االمتحانات الذي يستند إىل تقييم 
متعمقة أخرى لقدرة الطالب على النجاح، وحيدد قدرات معينة رمبا ال تظهر من 

 ومن املزايا األخرى لالختبارات. خالل اختيار الطالب للموضوعات املدرسية
اجليدة اإلعداد اخلاصة باملهارات الذهنية ومهارات التفكري العام يف نطاق من 
السياقات املألوفة كليا أو جزئيا واليت ال تتطلب معرفة مبوضوعات حمددة، أا ال 

أسئلة ميكن التنبؤ ا من أي نوع من  أو طرحتسمح بتقدمي أجوبة معروفة مباشرةً 
  .ة الدروس اخلصوصية بأعداد كبريةاألنواع اليت تعتمد عليها صناع

  لطالبإتاحة التعليم العايل لتوصية لتوسيع نطاق 
مصر تدرجييا إىل نظام للتعليم العايل أكثر تنوعا ونابعا من  تنتقلميكن أن  -١٣

الطالب، يستطيع فيه الطالب ممارسة االختيار ملكان دراستهم وملا يدرسونه، وتستطيع فيه 
وينبغي . لية يف قبول الطالب، مبا يعكس رساالا وقدراااملؤسسات أن متارس االستقال

  :عناية خاصة للموضوعات التالية إعطاء
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 قيدميكن للحكومة، مع اإلبقاء على سيطرا على اموع الكلي حلاالت ال  )أ (
بالتعليم العايل على الصعيدين القطاعي واملؤسسي، أن تسمح لفرادى 

ذين تقبلهم والربامج اليت تقبلهم من املؤسسات بالبت يف اختيار الطالب ال
  .أجلها

ينبغي أن تقوم عملية القبول يف مؤسسات التعليم العايل على ما يعرب عنه  )ب (
الطالب من أفضليات، بتنظيم جولة أوىل من عروض املؤسسات، فيقبل 
الطالب أو يرفضون عروض اجلولة األوىل، مث جولة ثانية من عروض 

  .املؤسسات يقبل عروضها الطالب
للحكومة أن تشجع الطالب املشرفني على إاء تعليمهم الثانوي على التعبري   )ج (

عن تفضيالم املتعلقة مبؤسسات وبرامج التعليم العايل، وأن متكن الطالب 
الذين يستوفون االشتراطات املفروضة كحد أدىن لدخول التعليم العايل 

ثل اختيارهم األول، أن ولكنهم مل يقبلوا يف املؤسسة املقدمة للربنامج الذي مي
ومبرور الوقت، ينبغي منح اختيارات أوسع . الثالث أو الثاينينظر يف اختيارهم 

 قيدمبجاالت الدراسة اليت يفضلوا واليت يستوفون اشتراطات ال قيدللطالب لل
ا، أو لقبول املكان الذي ميثل تفضيلهم الثاين يف جمال آخر أو مؤسسة 

  .أخرى
دة بالتحصيل العلمي من خالل التعليم املدرسي، ولتمكني للحصول على شها  )د (

الطالب من مواصلة التعلم، ينبغي االستمرار يف نظام االمتحانات القومية يف 
تضم  حبافظاتالسنوات النهائية للتعليم الثانوي، ويستحسن أن يستكمل ذلك 
  .أعمال الطالب ومؤشرات إجناز من خالل تقييم مدرسي مستمر

بول يف التعليم العايل، ميكن استكمال نتائج امتحانات إمتام التعليم ألغراض الق  )ه (
الثانوي الوطنية وغريها من مؤشرات اإلجناز يف املدارس بنتائج الطالب يف 

  .اختبارات معدة بطريقة مهنية للمهارات الذهنية ومهارات التفكري العام
من اختبارات طات املصرية، يف البداية، أن تعد جمموعة مناسبة لميكن للس  )و (

املهارات الذهنية ومهارات التفكري العام مصممة بطريقة مهنية وخمتبرة، وأن 
ها، حىت يألف الطالب مراجعتتستخدمها لفترة على الصعيد الوطين بعد 

وأولياء األمور والعاملون يف املدارس ومؤسسات التعليم العايل هذا األسلوب 
وميكن السماح يف النهاية . دامهااملبتكر، وأن تبىن ثقة اجلماهري يف استخ
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ملؤسسات التعليم العايل باستخدام ما يتراءى هلا من أدوات االختبار التكميلية 
  .املعتمدة

وميكن أن يتم األخذ ذه التغيريات املوصى ا للقبول يف التعليم العايل   )ز (
باالقتران مع إعداد معايري أكادميية قياسية، وحتسني جودة التعليم والتعلم 
والتقييم، وبناء القدرات املؤسسية، وتنفيذ إجراءات ضمان اجلودة القومية مبا 

  .يف ذلك عمليات قبول الطالب
  التعليم العايل وفعاليةرفع جودة 

استنادا إىل املعلومات املتاحة واآلراء املقدمة إىل فريق االستعراض فيما يتعلق 
خلاصة باجلامعات واملعاهد جبودة املدخالت، والعمليات، واملخرجات، والعوائد ا

  :العليا، ميكن تقدمي املالحظات التالية
يتمتع النظام بوجه عام بنسب مرتفعة للغاية لعدد الطالب  :املدخالت التعليمية

وتشكل العلوم الطبية والطبيعية والبيطرية ااالت اليت . إىل أعضاء هيئة التدريس
والنسب املصرية يف هذه ااالت، . فةتتمتع بأقل النسب، مما يتيح تعليما أكثر كثا

الا يف املؤسسات الرائدة بالعامل ياحلكومية، متعادلة مع مث جامعااوخباصة يف 
وفيما عدا هذه ااالت، تتمتع اجلامعات اخلاصة بنسب أفضل من . املتقدم

اجلامعات احلكومية امش كبري، وال سيما يف العلوم االجتماعية اليت تعكس فيها 
نسب اجلامعات احلكومية معيارا للتعليم العايل يبتعد كثريا عن حدود املعايري املقبولة 

ومع االستثناء الوحيد لآلداب، ال تليب نسبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس . دوليا
وتتضاعف مشكلة الفصول . يف املعاهد العليا اخلاصة يف مصر املعايري املقبولة دولياً

  .سوء حالة املرافق واملعدات يف العديد من املؤسساتالكبرية من جراء 
ميكن وصف التعليم اجلامعي يف مصر بوجه عام بأنه يستند  :العمليات التعليمية

إىل مناهج ضيقة النطاق وجامدة وموغلة يف القدم يف كثري من األحيان، ومرتبطة 
ج الذي يتخذ بوجهة نظر وحيدة يقدمها احملاضر الذي تشكل مذكراته حمتوى الربنام

التفكري الناقد  تنميةويهيمن التركيز على حفظ احملتوى على . أساسا للتقييم
ويعتمد التقييم يف التعليم العايل عامة على استرجاع احملتوى بدال . التحليلمهارات و

  .من الربهنة على ارتفاع مستوى مهارات التفكري
، منا عدد ٢٠٠٦- ٢٠٠٥على مدى العقد املنتهي بعام  :املخرجات التعليمية

يف املائة  ٨٠وقد درس ). يف املائة ١١٦(اخلرجيني يف مصر بأكثر من مليون خريج 
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من هؤالء اخلرجيني اإلضافيني يف ما يسمى بااالت ذات التوجه النظري، يف حني 
يف املائة، وحصة بلدان  ٦٦أن حصة بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا بلغت 

وباإلضافة إىل . يف املائة ٦٠نمية يف امليدان االقتصادي بلغت حنو منظمة التعاون والت
ذلك، فاالستقرار الظاهر يف التشكيل العام للمعروض من اخلرجيني ليس دليال على 

فقد كان عدد اخلرجيني ثابتا، . وجود نظام للتعليم العايل يتسم بالتجاوب والدينامية
ندسة، واآلثار، واالقتصاد والعلوم على سبيل املثال، طوال العقد يف جماالت اهل

  .السياسية، واخلدمة االجتماعية، والسياحة والفنادق
وعلى الرغم من ندرة املوارد املخصصة للبحث والتنمية واالبتكار، تضاعفت 
خمرجات مصر البحثية من حيث عدد املقاالت املنشورة يف الدوريات العلمية الدولية 

، ولكنها ال تزال ضئيلة جدا باملقارنات ٢٠٠٧على مدى العقد املنتهي يف عام 
وينبع أكثر من نصف خمرجات البحوث اجلامعية يف مصر من ثالث . الدولية

  .ومواءمة البحوث اجلامعية مع أهداف التنمية ضعيفة. جامعات فقط
  ضمان اجلودة والتحسني

اعتمدت مصر جا قويا لضمان اجلودة من جهة خارجية، وذلك يف املقام 
ل للحفاظ على حد أدىن من املعايري ولتوفري احلماية للمستهلك يف سياق منو ما األو

وتتضمن املبادرات اخلاصة مشروعات ضمان . يقدمه القطاع اخلاص من تعليم عال
اجلودة واالعتماد اليت ميوهلا البنك الدويل، وقيام احلكومة املصرية بإنشاء اهليئة 

ماد، وإعداد معايري أكادميية قومية قياسية القومية لضمان جودة التعليم  واالعت
  .ملختلف جماالت الدراسة اجلامعية

وبالنظر إىل التحديات املنظورة، من املشجع مالحظة أنه قد مت إرساء الكثري من 
أُعدت وثائق وأدلة ضمان اجلودة وأتيحت ألعضاء : األعمال األساسية الضرورية

مت توفري فرص التدريب وتنمية القدرات و ،هيئة التدريس ومؤسسات التعليم العايل
  .وقُدم ما يفيد بأنه سيتم االعتراف باألداء اجليد واملكافأة عليه ،املهنية

غري أنه ال يزال يتعني القيام بأعمال مهمة على الصعيد املؤسسي لالنتقال إىل ما 
  .وجيتجاوز االمتثال، وإليصال ثقافة اجلودة والقدرة على اإلدارة إىل مرحلة النض
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  تعليموفعالية التوصيات لرفع جودة 
التعليم العايل يف  وفعاليةمن املفترض للنهج الشامل جتاه حتسني جودة  -١٤

  :مصر أن
  التعلم من حيث القدرات اليت سيحتاج إليها اخلرجيون  نواتجيركز على

  .جل احلياة والعمل ومواصلة التعلميف عامل متغري من أ
 ،معاهد الدراسات العلياوخباصة يف  يدمج البحث يف التعليم اجلامعي.  
  يشرك اهليئات واملؤسسات احلكومية اليت تقبل املسؤوليات املشتركة عن

رفع مستويات املدخالت والعمليات واملخرجات التعليمية بالتشاور مع 
  .أرباب العمل ويف سياق ج استراتيجي للتدويل

، حيدد "ملصريةإطار للمؤهالت القومية ا"وميكن إحراز تقدم يف إعداد  -١٥
من حيث مواصفات اخلرجيني اخلاصة بكل مستوى من مستويات  عائدات التعليم

التعليم الفين الشهادات التعليمية مبا فيها شهادات إمتام الدراسة الثانوية ودبلومات 
ودرجات التعليم العايل األخرى، ويبني املسارات اليت ميكن أن تنقل من  والتدريب املهين

  :وميكن إيالء عناية خاصة للموضوعات التالية. رىشهادة إىل أخ
لمؤهالت مع منوذج عملية بولونيا، مبا يف ذلك لقومي لطار ااإلمواءمة   )أ (

  .لنقل وجتميع النقاط الدراسيةورويب املعادلة بالنظام األ
  .االتساق والترابط عرب القطاعات  )ب (
رق منها ، بطلمؤهالتلقومي لطار ااإلمواصلة تطوير مواصفات اخلرجيني يف   )ج (

 نواتج التعلم األكادميية القومية القياسية، وريللمعاي ةاملتواصل راجعةامل
  .املؤسسية

ما يتعلق بااالت واملستويات فتوضيح خمتلف أدوار املؤسسات، وخباصة   )د (
  .اليت يسمح هلا فيها بتقدمي مؤهالت التعليم العايل

حدث املعلومات ومن املتوقع من مجيع مؤسسات التعليم العايل أن تقدم أ -١٦
االهتمام وميكن . خرجييها ووجهاتالعامة عن براجمها ودوراا، وشروط القبول فيها، 

  :إدماج املمارسات التاليةب
  .خرجييها بصورة سنوية وجهاتتتابع كل مؤسسة   )أ (
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من اخلرجيني بشأن  مرتدةحتصل مجيع مؤسسات التعليم العايل على تغذية  )ب (
مل بشأن رضاهم عن اخلرجيني، واإلفادة رضاهم عن دوراا، ومن أرباب الع

  .عن النتائج بطريقة علنية
تسعى مؤسسات التعليم العايل، بالتشارك مع أرباب العمل، إىل تقدمي   )ج (

تدريب داخلي للطالب من أجل متكينهم من اكتساب خربات عملية يف 
  .إطار املناهج

رك تشا) املؤسسية نواتج التعلم(عند إعداد بيانات قدرات اخلرجيني   )د (
  .مؤسسات التعليم العايل مع أرباب العمل احملتملني خلرجييهم

وميكن العمد إىل تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العايل إلدارة األداء  -١٧
  :بكفاءة عن طريق إيالء االهتمام باجلوانب التالية

اعتماد مؤسسات التعليم العايل احلكومية ملمارسات إدارية قائمة على األداء   )أ (
  .ر مهين منظم ألعضاء هيئة التدريس واملوظفنيإىل جانب تطوي

قيام مؤسسات التعليم العايل بإعداد عمليات رمسية يقيم فيها الطالب  )ب (
واملواد  املقررات مراجعةواملعلمني، وينبغي االستفادة من النتائج يف  املقررات

  .التعليمية وطرق التعليم
يف ذلك تصميم  إشراك الطالب يف آليات ضمان اجلودة باملؤسسات، مبا  )ج (

  .التقييم وأطر املراقبة مناذج
  إعداد استراتيجية للتدويل

خيضع التعليم العايل والبحث اجلامعي يف مجيع أحناء العامل لعملية تدويل على 
ويتسع . وأصبح التدويل اآلن متعدد األبعاد. نطاق غري مسبوق ومبعدل سريع

كفاءة واجلودة والصلة، وصار يتعني بالضرورة نطاق املفاهيم التقليدية املتمثلة يف ال
. على احلكومات واملؤسسات يف كافة أرجاء العامل أن تتكيف مع هذا الواقع اجلديد

غري أن هذه االجتاهات ليست واضحة يف مصر، حيث إن التدويل مل يربز كمجال 
  .يستحوذ على اهتمام السياسات
.  اخلارج ضئيل جداعدد الطالب املصريني يففإن  وباملقارنة مع بلدان أخرى،

ويعرب العديد من الطالب عن اهتمامهم البالغ بالدراسة يف اخلارج، ولكن آماهلم ال 
ولقد زاد عدد الطالب الدوليني يف مصر خالل السنوات األخرية، ولكنهم . تتحقق

وأعربت عدة . بالتعليم العايل قيديف املائة من مجيع حاالت ال ١,٣ال يشكلون سوى 
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غري أن املؤسسات نفسها ال تعمل . بتها يف قبول طالب دولينيمؤسسات عن رغ
، ويفتقر العديد منها إىل البنية األساسية الدوليني عامةً بنشاط على اجتذاب الطالب

  .الالزمة الستقباهلم، كما أن هناك عقبات بريوقراطية
ى أعضاء هيئة التدريس بطريقة منظمة أكثر الوسائل فعالية عل حراكوميثل تعزيز 

يف مصر ال تنبع من  راكويبدو أن مبادرات احل. املدى البعيد لتدويل التعليم العايل
  .استراتيجية على أي من مستويي النظام أو املؤسسات

مث إن تعليم اللغة الثانية يف مؤسسات التعليم العايل املصرية حمدود جدا، وإن 
الطالب ويرغب . جلامعاتكانت بعض الربامج تقدم باإلجنليزية والفرنسية يف بعض ا

لغة ثانية  التمكن منتدويال، ويشمل ذلك فرصة  أكثرمناهج يف التعامل مع 
  .واحلصول على خربة الدراسة يف اخلارج

وبوجه عام، تنفتح مصر على اتمع الدويل بعدة طرق، ولكن ال يزال عليها أن 
ية إلعداد استراتيجية ومن أحجار الزاو. تعد استراتيجية لتدويل نظام تعليمها العايل

تدويل معاصرة وضع إطار شامل للمؤهالت القومية يتواءم إىل أبعد مدى مع 
التطورات الدولية، وخباصة إصالحات عملية بولونيا، على أن يضم كافة مستويات 
املؤهالت التعليمية، مبا فيها شهادة إمتام الدراسة الثانوية، والدبلومات الفنية، 

، من خالل تفصيل املعارف واملفاهيم وحيدد إطار املؤهالت .ات العلميةوالدرج
والكفاءات املتوقعة من اخلرجيني للحصول على مؤهل معني، نقطة اإلحالة للمنهج 

ومن شأن إطار املؤهالت املتفق مع املعايري الدولية . والتقييم وملسارات تعلم الطالب
ها، وأن ييسر االعتراف أن ميكِّن خرجيي مصر من إجياد فرص عمل أينما التمسو

  .مبؤهالت األجانب الذين يسعون إىل العمل أو الدراسة يف مصر

  توصية إلعداد استراتيجية تدويل شاملة
استراتيجية تدويل أكثر مشوال للتعليم العايل  بوضعاالهتمام ينبغي  -١٨

  :وميكن أن تنص هذه االستراتيجية على ما يلي. املصري
 لقوميةن بأهداف ومبادئ السياسة ابيا.  
 جمموعة أكثر اتساقا من اإلجراءات املتوائمة مع األولويات القومية.  
 البيانات املتعلقة مبواصفات إدماج الكفاءات اليت جيري تدويلها يف 

  ."لمؤهالتلقومي لطار ااإل"ريج املتوقعة يف اخل
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  إعداد ترتيبات توأمة مؤسسية من أجل االشتراك يف إجراء البحوث
  ،لدرجات العلميةومنح الدبلومات وا

 التشجيع على تعلم لغة ثانية وثالثة يف كافة أرجاء نظام التعليم.  
  ضمان إدراج الطالب الدوليني يف ترتيبات ضمان اجلودة ومحاية

  .املستهلك يف مصر
 الترويج بطريقة مهنية ملصر بوصفها وجهة لطالب البلدان األخرى.  
 عنها  واإلفادةريس مجع البيانات عن حركة الطالب وأعضاء هيئة التد

  .بصورة منتظمة
  البريوقراطية غري الضرورية املتصلة بالتعاون التنظيمية احلد من اإلجراءات

  .الدويل
  تقدمي متويل ودعم حمفزين، ويشمل ذلك تقدمي الدعم إىل طالب مرحلة

  .الليسانس والبكالوريوس لقضاء فترة دراسية يف اخلارج
  تعزيز تطوير وتطبيق املعرفة

عام، تفتقر مصر إىل استراتيجية حمددة حتديدا جيدا للبحث والتنمية بوجه 
وإدارا للبحث والتنمية . وقدرا يف جمال العلوم األساسية ضعيفة. واالبتكار

. ستثمار غري كاف يف جمال البحث والتنميةاالواالبتكار غري كافية وغري منسقة، و
للمنافسة يف اقتصاد املعرفة  ملصر مستوى منخفضا من االستعدادفإن  وبالتايل،

  .العاملي
ا مؤخراً أساسا للتنسيق على يويشكل إنشاء الس األعلى للعلوم والتكنولوج

مستوى مرتفع وترتيب أولويات البحث والتنمية املتوائمة مع األهداف 
ويوفر صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، . واالستراتيجيات القومية للتنمية

صري األورويب لالبتكار اجلديدان حافزين لرفع جودة البحث وربط والصندوق امل
  .أنشطة البحث باحتياجات تطوير الصناعة

 ومثة حاجز هيكلي كبري يعترض تطوير القدرات يف املستقبل، هو فصل البحث
وهذا التجزؤ الذي ينبع من فترات . عن التعليم اجلامعي وتبادل املعارف العلمي

يتناسب مع الطابع املعاصر لتكوين املعارف ونشرها، ويؤدي إىل املركزية وآثارها ال 
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فقدان أوجه التآزر، ويقوض العمل املشترك بني التخصصات، وال ميكِّن من حتقيق 
  .احلرج املقياس

وتستحوذ معاهد البحوث املكتظة بالعاملني والتابعة لوزارات خمتلفة على أكثر 
واعتماد مصر الشديد على . مية واالبتكارمن ثالثة أرباع اإلنفاق على البحث والتن

يف معاهد البحوث املخصصة لذلك ال حيقق الكفاءة ويتعرض  املتفرغنيالعاملني 
وسوء  ،استمرار هيمنة النهج النابع من العرض جتاه البحث واالبتكار: ملخاطر عديدة

  .وصعوبة اجتذاب املواهب الشابة وتنميتها ،األداء وفقدان الدينامية
اط الضعف اهليكلي األخرى االعتماد الشديد على التمويل املستند إىل ومن نق

  .املدخالت، وما يقترن به من ضعف استخدام التمويل التنافسي للبحوث

  توصيات لتعزيز القدرة على البحث والتنمية واالبتكار
ن تقوم عن طريق الس األعلى للعلوم أينبغي للحكومة املصرية  -١٩

 واالستبصارسة رئيس الوزراء بالتكليف بإعداد مشروع لألداء رئاحتت والتكنولوجيا 
الصناعيني، وإعداد خريطة تتصل باملشروع توضح قدرة مصر يف جمال البحث والتنمية، من 

  .هاأجل خدمة ما يتم حتديده من احتياجات التنمية وفرص
وينبغي للحكومة أن تستمر يف االعتماد على صندوق العلوم والتنمية  -٢٠

جية املنشأ حديثا لتوفري متويل نابع من الطلب ملبادرات البحث والتنمية واالبتكار التكنولو
  .على أساس تنافسي

على البحث والتنمية ) العام واخلاص(وينبغي أن يركز إمجايل اإلنفاق  -٢١
تركيزا شديدا على جماالت نقاط القوة البحثية اليت هلا أسس مرجعية دولية، وعلى أولويات 

  .البحث القومية
ن تقدم حوافز لربط مراكز االمتياز البحثي باجلامعات أوينبغي للحكومة  -٢٢

الرائدة يف ااالت املتالزمة، مبا يف ذلك االشتراك يف تعيني الباحثني، واإلشراف التعاوين 
توراه وما بعد الدكتوراه، واالشتراك معا يف خطط التعاون البحثي كعلى طالب الد

  .الدولية
متويل مراكز االمتياز يف اجلامعات كبرية يف ادة زي إحداث وال بد من -٢٣

  :ملوضوعات التاليةباخاصة بصفة عناية الوينبغي . الفائقةذات القدرة البحثية 
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ينبغي أن تقدم احلكومة حوافز للتعاون البحثي الذي تشارك فيه اجلامعات   )أ (
  .ومعاهد البحوث والشركات يف مصر

البحوث واملشروعات البحثية  قلفرينبغي أن خيصص معظم التمويل البحثي   )ب (
  .على أساس تنافسي، مع انتهاج تقييم األقران للمقترحات البحثية

ميكن لعملية تنافسية تتماشى مع مبادرة االمتياز األملانية أن تساعد على   )ج (
يف التعليم اجلامعي داخل املراكز ومعاهد الدراسات  العلمي إدماج البحث
  .العليا الرئيسية

مبرور الوقت، أن تنفذ برناجما كبريا لالستثمار االستراتيجي ينبغي للحكومة،   )د (
  .يف أحدث البىن األساسية البحثية

ينبغي للحكومة أن تعمل على إصدار تقرير قومي سنوي عن حالة نظام   )ه (
يف مصر، يقارن قدرة مصر وأداءها باجلهات  البحث والتنمية واالبتكار

  .الدولية املتخذة أساسا للمقارنة
  التمويل وحتسينه بطريقة مستدامةالتوسع يف 

ستتوقف قدرة احلكومة على االضطالع خبطتها الرئيسية لتوسيع نظام التعليم 
. العايل مع حتسني جودته إىل حد كبري على مدى توافر املوارد املالية الكافية

واإلنفاق على التعليم العايل يف مصر مرتفع بشكل معقول باملقارنة مع بلدان الشرق 
اجلودة يف واالرتقاء بوبلدان مشال أفريقيا األخرى، وسيحتاج عبء التوسع  األوسط

  .املستقبل إىل زيادة االعتماد على النفقات اخلاصة
وعلى الرغم من أن حصة اإلنفاق العام على التعليم العايل من إمجايل ميزانية 

، وتعد ٢٠٠٢التعليم مرتفعة نسبيا، فقد اخنفض اإلنفاق العام على التعليم منذ عام 
ونتيجة . النفقات اخلاصة بكل طالب على مستوى التعليم العايل منخفضة نسبياً

لذلك، أصبحت اجلامعات واملعاهد احلكومية تعاين من عجز شديد يف املوارد من 
ومن . ، والبىن األساسية، واملعدات، واملواد التعليميةأعضاء هيئة التدريسحيث 

االلتحاق املتزايد والسريع ونقص املوارد يؤدي إىل املعترف به متاما أن اجلمع بني 
كما أن التمويل املخصص . زيادة تدهور اجلودة يف معظم مؤسسات التعليم العايل

للبحوث اجلامعية منخفض جدا، مما يقيد قدرة اجلامعات على االضطالع بدور مهم 
  .يف توليد املعرفة ونشرها
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زمنية حمددة لتحديث القاعدة املادية وميكن تأييد عملية ضخ لألموال خالل فترة 
غري أنه من الصعب الوثوق يف أن ذلك االستثمار سيدر عائدا . للتعليم العايل

مستداما ما مل تواكبه إصالحات إدارية على الصعيد املؤسسي، تشجعها حوافز مالية 
  .لتحسني األداء

ألداء، ال يكون ومع وجود آليات حمدودة لتخصيص موارد امليزانية استنادا إىل ا
لدى مؤسسات التعليم العايل احلكومية حوافز إدارية ومالية حمددة جتعلها أكثر 

املؤسسات فإن  وبوجه عام،. ابتكارا ومتكنها من استخدام املوارد بطريقة أكثر فعالية
أعداد اخلرجيني يف مقابل كل عضو من أعضاء (اليت حتقق أقل معدالت اإلنتاجية 

الطالب، وذا ال تتحقق فوائد اقتصاديات  قيدق أعلى معدالت حتق) هيئة التدريس
ويبدو أن اجلامعات احلكومية اليت تضم أعدادا كبرية جدا . السوق بشكل واضح

  .تؤدي أداء دون املستوى األمثل من حيث بعدي اجلودة والكفاءة
مل يف والنظام اإلداري اخلاضع لرقابة شديدة واألنظمة احلكومية اجلامدة اليت تع

وفر حافزا ومرونة غري كافيني الستخدام املوارد يإطارها مؤسسات التعليم العايل 
  .احملدودة بأكثر الطرق كفاءة وفعالية

عدد من الدرجات العلمية املهنية األوىل الالزمة للحصول على دة املوملا كانت 
جات املماثلة يف اجلامعات املصرية تزيد مبقدار سنة بوجه عام أو سنتني عادة عن الدر

. باهظةهلا يف أمريكا الشمالية أو بعض البلدان األوروبية، فإا متثل تكلفة اجتماعية 
وميكن النظر يف تقييم التكاليف والفوائد اخلاصة بالسنة األوىل للدراسات العامة يف 

املهنية مثل اهلندسة والطب اليت يكون فيها الوقت املستغرق للتخرج طويال  املقررات
وقطاع التعليم والتدريب املهنيني يفتقر أيضا إىل الربامج القصرية واملرنة اليت . يةللغا

  .توفر للطالب فرصة احلصول على املؤهالت املتوسطة
بالتعليم العايل اخلاص والتقسيم املتزايد داخل  قيدوميكن أن ينتج عن زيادة ال

الذين يدفعون رسوما املؤسسات احلكومية بني الطالب الذين يدرسون جمانا وأولئك 
التعليم العايل وعوائد سوق  إتاحةيف صور خمتلفة تباينات اجتماعية خطرية من حيث 

العدالة بني وعلى الرغم من التقدم الكبري احملرز خالل العقد املاضي، ال تزال . العمل
  .تتطلب جهودا خاصة اجلنسني واألقاليم املختلفة
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  توصيات لتمويل النمو والتحسني
 قيداملرجح متاماً أن حتقق مصر توسعها الطَموح يف جمال ال من غري -٢٤
اجلودة باستخدام األسلوب التقليدي لتمويل مؤسسات التعليم باالرتقاء بلقة عوأهدافها املت

وال بد من أن تصمم احلكومة وتنفذ . العايل احلكومي من موارد امليزانية بصفة أساسية
ية عملية اإلصالح الطويلة األجل اليت جتريها استراتيجية متويل مستدامة تدعم بواقع

وسوف يسترشد بذلك يف القرارات املتعلقة باملستوى املنشود للتمويل . وأهدافها اإلمنائية
احلكومي، والسبل املمكنة لتنويع املوارد، وزيادة تقاسم التكاليف بطريقة عادلة، وإجياد 

  .ؤسسات والطالبطرق أكثر كفاءة لتوزيع املوارد احلكومية على امل
: تتضمن ما يلي ٢٠٢٢وتقترح استراتيجية مخاسية لبلوغ أهداف عام  -٢٥

تعبئة حصة أكرب من النفقات العامة للتعليم من الناتج احمللي اإلمجايل، مع زيادة متناسبة ‘ ١’
زيادة تنويع املوارد يف اجلامعات واملعاهد احلكومية، مبا ‘ ٢’يف اإلنفاق على التعليم العايل، 

وافز ملواصلة منو إلغاء  احلواجز وتوفري احل‘ ٣’ ذلك مستويات أعلى لتقاسم التكاليف، يف
‘ ٥’بالربامج واملعاهد ذات التوجه العملي،  قيدتوسيع نطاق حاالت ‘ ٤’القطاع اخلاص، 

إنشاء أساليب للتعليم من بعد تكون فعالة من حيث التكلفة وتلتحق ا نسبة كبرية من 
  .أعداد الطالب
من الضروري أن ترفع الشركات احلكومية حصتها يف تقاسم التكاليف و -٢٦

من خالل برنامج جيد االستهداف للمنح املستندة إىل االحتياج، وتقدمي قروض للطالب 
  .لضمان وصول الطالب الناني من ذوي الدخول املنخفضة

وللترويج للمزيد من الكفاءة يف استخدام املوارد احلكومية، ينبغي أن  -٢٧
ر احلكومة يف اعتماد جمموعة من اآلليات التكميلية لتخصيص األموال استنادا إىل األداء تنظ

من أجل توزيع املوارد احلكومية على مؤسسات التعليم العايل، ويشمل ذلك صيغ متويل 
، والتمويل التنافسي للمشروعات )التمويل النابع من الطالب أو اخلرجيني(للنفقات املتكررة 

  .وعقود األداء للترويج لألهداف السياساتية ذات األولوية االستثمارية،
وبالنظر إىل الظروف املتردية للعديد من مؤسسات التعليم العايل  -٢٨

احلكومية، ينبغي النظر يف إعداد برنامج استثماري لضخ رأس مال ضخم ملرة واحدة، 
الزيادة الكبرية قبل  ٢٠٢٠-٢٠١٠وميكن تنفيذ هذا الربنامج خالل العقد . ولبناء القدرات

وميكن أن . بالتعليم التايل للمرحلة الثانوية قيدالناجتة عن الزيادة السكانية يف حاالت ال
يركز هذا الربنامج على حتديث القاعدة املادية للمؤسسات احلكومية، مبا يف ذلك مبانيها 
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نظر التوصية ا(ومكتباا ومعدات التعليم والبحث، فضال عن جتديد املناهج وحتسني اإلدارة 
  ).املذكورة أعاله ٩

وميكن التأكيد على جعل صندوق مشروع تطوير التعليم العايل، وهو  -٢٩
  .صندوق تنافسي، آلية التخصيص الرئيسية لتوزيع املوارد االستثمارية

  املتعلقة بالتنفيذاالنتقالية راحل املإدارة 
هنة يف من الواضح أنه توجد فجوة واسعة بني السياسات واملمارسات الرا

وبالنظر . التعليم العايل يف مصر وتلك اليت جيري اعتمادها يف األمم الرائدة والناشئة
إىل الظروف اليت تعيشها مصر، فمن غري الواقعي أن يتوقع سد هذه الفجوة خبطوة 

ومع ذلك، من احملتم ملصر أن تكون واضحة يف حتديد أهدافها . فورية واسعة واحدة
ركز ناظريها على التحرك إىل األمام على اجلانبني املطلق الطويلة األجل، وأن ت

والنسيب، وأن تدير جيدا التحول الالزم حنو نظام قومي للتعليم العايل يتسم بالدينامية 
  .واالستدامة واالتساق

وبافتراض أن احلكومة املصرية ترغب يف اعتماد التوجه العام للتوصيات املبينة 
كل حمدداته، فسيكون من الضروري اختيار  أدناه، ولو مل يكن ذلك يشمل

التغيريات اليت ميكن أداؤها مبكراً واليت من احملتمل أن يكون هلا تأثري بالغ على يئة 
  .الظروف العتماد تغيريات يف جماالت أخرى يف وقت الحق

  توصيات إلدارة عملية اإلصالح
ح حمددة عن ينبغي النظر يف القيام بعملية تدرجيية لتنفيذ مبادرات إصال -٣٠

ولبناء ة تطبيق العمليات، وإلثبات اجلدوى، يطريق التجربة والريادة الختبار مدى قابل
  .التأييد

  احلواشي
  

يشمل التعليم العايل التعليم التايل ملرحلة الثانوية العامة وبرامج التدريب املؤدية إىل احلصول  ١
  .الشهادات املهنية والفنية واألكادميية على مؤهالت ما بعد املرحلة املدرسية، مبا يف ذلك
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  مقدمة -الفصل األول

يقدم هذا الفصل عرضاً عاماً لإلطار املرجعي لالستعراض 
  .ثانوية يف مصروحمددات برامج التعليم التايل للمرحلة ال

لتقييم  التعليم العايل يف مصر حالةفريق االستعراض مبهمة تقييم عهد إىل 
اخليارات السياساتية املقبلة من سياسات التعليم العايل والبحث العلمي، ولتحديد 

  .أجل مساعدة مصر على الوفاء باحتياجاا
ا وحدة التخطيط وقد استفاد الفريق استفادة كبرية من املعلومات اليت مجعته

وزارة التعليم العايل، وهيئات حكومية أخرى، ومن الزيارات باالستراتيجي 
يوجه و. واالجتماعات اليت جرت مع الطالب والعاملني يف مؤسسات التعليم العايل

ضاء هيئة التدريس علمسؤولني احلكوميني ورجال األعمال وألبالغ التقدير 
  .ملشاركة يف احلوارعلى إقباهلم على ايل والطالب واإلداريني مبؤسسات التعليم العا

  الغرض من العملية ونطاقها
 التعليم"أا تشمل منها واسعة للتعليم العايل فُهم  برؤيةاسترشد فريق اخلرباء 

ما بعد املرحلة املؤدي إىل احلصول على مؤهالت  الرمسي "ةالثانوي التايل للمرحلة
وكما هو . اجلامعيةواملؤسسات ق الربامج ويشمل االستعراض كل نطا. املدرسية

الدولية لتحديد  االتفاقاتاية هذه املقدمة، اعتمد فريق االستعراض  مذكور يف
واسترشد فريق االستعراض أيضا . التايل للمرحلة الثانويةمستويات برامج التعليم 

 اديةبه التعليم العايل من قيمة شخصية واجتماعية واقتص تمتعيبرؤية واضحة ملا 
 البيانقيمته االجتماعية واالقتصادية جيدا يف عن البنك الدويل  عبروقد  .مرتفعة
  :التايل

تأثريا مباشرا على اإلنتاجية الوطنية اليت حتدد  التايل للمرحلة الثانويةميارس التعليم 
يف االقتصاد  املنافسةإىل حد كبري مستويات املعيشة باعتبارها قدرة البلد على 
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دي النابعة من وتدعم مؤسسات التعليم العايل استراتيجيات النمو االقتصا. العاملي
قوة عمل مؤهلة وقادرة على تدريب ) أ(: التالية بالوسائلواحلد من الفقر  املعرفة

املوظفون املهنيون، والفنيون، ، والرفيع املستوى ذووذلك العلماء مبا  التكيف
خلدمة املدنية احلكومة وااملستقبل يف  التعليم األساسي والثانوي، وقادة معلموو

بناء القدرة على الوصول ) ج( ،توليد املعارف اجلديدة) ب( ،واألعمال التجارية
وعلى اعتماد هذه املعرفة الستخدامها على القائمة إىل مستودعات املعرفة العاملية 

ريدة يف بقدرة ف التايل للمرحلة الثانويةوتتمتع مؤسسات التعليم . املستوى احمللي
وال يتسىن حتقيق . التآزر فيما بينها وإقامة جوانبهذه األبعاد الثالثة  استيعاب

حتول ومنو دائمني يف االقتصاد دون مسامهة نظام تعليمي جامعي مبتكر يف بناء 
وهذا صحيح بصفة خاصة يف البلدان املنخفضة الدخل اليت تتمتع . القدرات

  .)Hopper, 2008( دودبقدرة مؤسسية ضعيفة ورأس مال بشري حم
  واإلطار املرجعيالطلب املوجه من مصر 

التعليم العايل يف مصر حالة دعي فريق االستعراض إىل التعليق بوجه عام على 
وقد حدد الوزير املسؤول عن التعليم العايل . واملسائل املتصلة بتطويره يف املستقبل

ام فيما يتعلق بالسياسات، ودعا عي االهتمداية عدة جماالت تثري القلق وتسترمنذ الب
  :ما يلي الفريق إىل تناول مجلة أمور من بينها

 والضعف يف نظام التعليم العايل املصري يف مقابل القدرة  نقاط القوة
 .واألداء الدوليني

 اخلرجيني وصلتها باالحتياجات االجتماعية واالقتصادية  جودة خمرجات
 .يف مصر

  امعي والتعليم والتدريب املهنينيبني التعليم اجل السليمالتوازن. 
  العايلفعالية االنتقال من التعليم الثانوي إىل التعليم. 
 دور كل من مقدمي التعليم العايل العام واخلاص. 
 مكانة البحث العلمي يف نظام التعليم العايل. 
 هيكل احلوافز املالية لتحسني األداء يف مؤسسات التعليم العايل. 
  احلكومة وأنظمتها الرامية إىل تطوير التعليم العايل مدى مالءمة سياسات

 .املصري، ومدى جودة توجيهها وفعاليتها
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  قطريةالساسية األعلومات املتقرير 
مصدر البيانات املعروضة يف هذا التقرير، ما مل يذكر خالف ذلك، هو تقرير 

، ٢٠٠٨املعلومات األساسية الذي أعدته وحدة التخطيط االستراتيجي يف عام 
وينشر هذا التقرير كوثيقة . تقرير معلومات أساسية: التعليم العايل يف مصر: بعنوان

  .مصاحبة لتقرير املدققني احلايل
  تنبيهات

تشرين الثاين /زار الفريق مصر وأجرى زيارات ميدانية ومشاورات يف أكتوبر
ذاك، االقتصادية العاملية آن وتعكس البيانات اليت مجعها الفريق الظروف. ٢٠٠٨

فما لبث أن انتشر االيار . ، يف حاالت عديدة، عن الظروف املعاصرةوهي متراجعة
مجيع ليشمل غري املسبوق للمؤسسات املالية واإلمداد بالقروض يف الواليات املتحدة 

أحناء العامل، مما أدى إىل ايارات يف أسواق األسهم، واخنفاض شديد لألعمال 
  .وبداية مفاجئة الحنسار اقتصادي عامليالتجارية وطلب املستهلكني، 

وأثناء إعداد هذا التقرير، يف بداية املرحلة التالية لألزمة املالية العاملية، أبديت 
حتفظات على عدة فرضيات وممارسات ظهرت الواحدة تلو األخرى خالل الربع 

ل القائم األخري من القرن املاضي فيما يتعلق باالستهالك املمول باالستدانة، والتموي
وباإلضافة . على املضاربة، واإلقراض البالغ اخلطورة، وعدم مالءمة األنظمة القانونية

إىل ذلك، حتض املؤشرات البيئية العاملية املناوئة على إعادة التفكري يف الطاقة وكثافة 
املياه اخلاصتني بنشاط األعمال التجارية واألسر املعيشية، وتصميم السلع 

ويف بداية العقد الثاين من القرن . متنوعةتاجها، وتثمني مدخالت االستهالكية وإن
  .احلادي والعشرين، ميكن توقع تغريات كربى يف هيكل حوافز التنمية االقتصادية

أن ) أ: (وليس يف أي مما سبق ما يقلل من فهم الفريق األكيد ملا يلي
ان للقدرة التنافسية االستثمارات يف رأس املال البشري وقاعدة املعرفة أمران أساسي

أن مساري التجارة املفتوحة وتنمية سوق ) ب( ،واالندماج االجتماعي لألمم
بل إن . ةاالجتماعي رفاهيةالصادرات أمران حيويان للنمو االقتصادي الوطين وال

فرصا جديدة تنشأ للبلدان من أجل االبتكار واستحداث مصادر جديدة للطاقة، 
واملزيد من مساحات األراضي بسهولة أكرب، ل إليها الوصويتسىن واستغالل حبار 
فمصر، على سبيل املثال، تشغل بفضل موقعها مكانة متكنها من . القابلة للزراعة

االستفادة من التغريات يف ممرات النقل، فضال عن استغالل صحرائها الشاسعة اليت 
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شمسية أو وجيا المل تكن منتجة يف املاضي كموقع إلنتاج الطاقة اجلديدة من التكنول
  .إلمداد أوروبا وأفريقيا وآسيا ا تكنولوجيا الرياح مثالً

فستتأثر مصر، هي وبلدان أخرى، بالتغريات اليت طرأت على  ومع ذلك،
األساسيات العاملية، وستتطلب املسارات السابقة وتوقعات النمو االقتصادي إعادة 

تاج إىل مزيد من الوقت لبناء ومن النتائج املترتبة على ذلك أن مصر قد حت. نظر
يف رأس ماهلا البشري وما لديها من وكمية قدرا الالزمة إلجراء حتسينات نوعية 

ويف هذا السياق، أهم شيء هو وضوح التوجه االستراتيجي، ولو . قواعد املعرفة
  .تباطأت وترية التقدم

  التايل للمرحلة الثانويةبرامج التعليم  حمددات
لثانوية من حيث لمرحلة االدولية التعليم التايل ل إلحصائيةاالتفاقات ا حتدد

، أ٥من املستويات  ١"املوحد للتعليم الدويلالتصنيف "فربامج : مستويات الربامج
، وال تلقى هذه املعاملة التايل للمرحلة الثانويةعامل معاملة التعليم ت ٦، وب٥و

التعليم العايل مصطلح ستخدم يويف بعض البلدان،  ٢.ب٥الربامج األقل من املستوى 
تارةً للتعبري عن مجيع الربامج التايل للمرحلة الثانوية، من التعليم أكثر شيوعا بصورة 

 ٦وأ ٥، وتارةً أخرى للتعبري عن الربامج من املستويني ٦و أ٥و ب٥من املستويات 
عايل أو وتشكل املمارسة العملية يف بعض البلدان املتمثلة يف حتديد التعليم ال. فقط

من حيث املؤسسة بدال من الربامج وجها إضافيا من  التايل للمرحلة الثانويةالتعليم 
فعلى سبيل املثال، يشيع استخدام مصطلح التعليم العايل للتعبري عن . أوجه التعقيد

إىل الربامج اليت  لثانويةلمرحلة االتايل لالربامج اليت تقدمها اجلامعات، ويشري التعليم 
ويتبع هذا االستعراض االتفاقات . اجلامعاتغري أيضا أخرى ؤسسات متقدمها 

لثانوية لإلشارة إىل مجيع برامج لمرحلة ادام التعليم التايل لخالدولية القياسية يف است
، بغض النظر عن املوحد للتعليم لتصنيف الدويلمن ا ٦و أ٥و ب٥املستويات 

هافي ماملؤسسات اليت تقد.  
  .ل النظام املصري للتعليم والتدريبهيك ١-١ويبني الشكل 
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  التعليم والتدريب يف مصر ١- ١الشكل 

 .Samih Mikhail, OECD/World Bank review team, 2008 :املصدر

 الدويلالتصنيف برامج التعليم الفين واملهين يف مصر بإطار  ١-١اجلدول  ويقارن
  .املوحد للتعليم

املوحد  الدويلالتصنيف ومسميات  املهينوالتدريب  الفين مالصلة بني مؤسسات قطاع التعلي ١- ١اجلدول 
  للتعليم

 مرحلة التعليم
والتدريب  الفين
 يف مصر املهين

مسميات 
  تعليقات التصنيف الدويل

التعليم الثانوي 
 ثالثالفين من 

 سنوات

من  ج٣أو  ب٣
 التصنيف الدويل

ر، من التصنيف الدويل من بلد إىل آخ ٣ختتلف مدة برامج املستوى 
فقد وباإلضافة إىل ذلك، . وتتراوح عادة بني سنتني وأربع سنوات دراسية

من  ٣وتقسم برامج املستوى ". إعداديا"أو /و" ائياً"يكون هذا املستوى 
التصنيف الدويل إىل تصنيفات فرعية وفقا للوجهة اليت صمم الربنامج من 

لربامج املصممة من التصنيف الدويل إىل ا أ٣يشري املستوى ‘ ١’: أجلها
 ب٣املستوى ‘ ٢’ ،)اجلامعة( أ٥وصول مباشر إىل برامج املستوى  لتوفري

من  ب٥من التصنيف الدويل للوصول املباشر إىل مستوى التعليم 

الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

الرابع الثالث الثاني األول

الرابع الثالث الثاني األول
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الثالث الثاني األول 12 11 10

14 13 12 11 10

اإلعدادياالبتدائي

التعلیم الثانوي الفني من 5 سنوات

الكلیات التكنولوجیة

كلیات التعلیم الصناعي

التعلیم الثانوي الفني من 3 سنوات

الثانوي العام

البرامج العامة

الدراسات الجامعیة البرامج المھنیة

ني
مھ

ب ال
ری

لتد
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للمرحة األساسیة التعلیم التالي األساسي التعلیم
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املستوى ‘ ٣’ ،)بديلة من دورة قصرية برامج تعليم عال(التصنيف الدويل 
كان هذا  سوق العمل، وإنإىل من التصنيف الدويل للدخول مباشرة  ج٣

 ٤املسمى يستخدم أيضا للربامج اليت توفر الوصول إىل برامج املستوى 
  .من التصنيف الدويل

املدارس الثانوية 
 مخسالفنية من 

 سنوات

 جانيب من التصنيف الدويل الربامج اليت تقع على ٤يغطي مسمى املستوى  ج٤أو  ب٤
وال ميكن . رحلة الثانويةاحلد الفاصل بني التعليم الثانوي والتعليم التايل للم

، من بني برامج التعليم التايل ا، نظرا حملتواه٤املستوى عتبار برامج ا
 بكثري أكثر تقدماًبوجه عام فعلى الرغم من أا ليست . للمرحلة الثانوية

، فإا تستخدم لتوسيع نطاق الدويلمن التصنيف  ٣من برامج املستوى 
. ٣وا بالفعل برناجما من املستوى أمتالذين املشاركني  ومهارات معارف

من التصنيف  ٣من طالب برامج املستوى سناً ويكون الطالب عادةً أكرب 
تصنيفا فرعيا وفقا للوجهة اليت صمم  ٤وتصنف برامج املستوى . الدويل

من التصنيف الدويل  أ٤تقدم برامج املستوى ‘ ١’: الربنامج من أجلها
‘ ٢’ ،الدويلمن التصنيف  أ٥املستوى وصوال مباشرا إىل التعليم على 

وصوال مباشرا إىل التعليم  الدويلمن التصنيف  ب٤املستوى تقدم برامج 
 ج٤املستوى تقدم برامج ‘ ٣’ ،الدويلمن التصنيف  ب٥من املستوى 

  .دخوال مباشرا إىل سوق العمل
برامج املعاهد 
الفنية من سنتني 

 سنوات ثالثأو 

وأكثر ارتباطا بالعمل مقارنةً رب بطابع عملي أك تتسم هذه الربامج عادةً  ب٥
مؤهالت الفئة مدة وتكون ). من التصنيف الدويل أ٥(الربامج اجلامعية ب

، وتركز على املهارات أ٥مؤهالت املستوى مدة عادة أقصر من  ب٥
 و الدخول املباشر إىل سوق العمل،وتتجه الربامج عامةً حن .املرتبطة بالعمل

ويستويف الربنامج . امج أن تغطي أسساً نظرية معينةوإن كان لبعض الرب
 يكون عملي املنحى ومرتبطاً‘ ١’: عادةً املعايري التالية ب٥من املستوى 

د عيال ‘ ٢’ ،من التصنيف الدويل أ٥بالعمل أكثر من برامج املستوى 
ستغرق مدة دنيا ي‘ ٣’ ،الطالب للوصول املباشر إىل برامج البحث املتقدمة

  .انتظام دراسة ملدة سنتنيتعادل ال
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برامج معاهد 
التعليم الصناعي 

 سنوات أربعمن 

الربامج اجلامعية التقليدية، وتتمتع برامج هذا املستوى مع مناهج تتشابه  أ٥
بأساس نظري قوي، وتعد الطالب ملهن مثل معلم مبدرسة فنية ثانوية، أو 

لربامج التعليم وملا كان اهليكل التنظيمي . مدرب مهين يف قطاع إنتاجي
التايل للمرحلة الثانوية خيتلف اختالفا كبريا من بلد إىل آخر، فال ميكن 

 ب٥و أ٥ني وضع حدود بني التعليم على املستوياستخدام معيار وحيد ل
وتشكل املعايري التالية احلد األدىن من الشروط . من التصنيف الدويل

من التصنيف  أ٥الواجب توافرها لتصنيف أي برنامج على املستوى 
على (جيب أن يبلغ احلد األدىن من املدة األكادميية التراكمية ‘ ١’: الدويل

 ،من ثالث سنوات انتظام مكافئ دراسة) املستوى التايل للمرحلة الثانوية
جيب أن يقدم مستوى التعليم الالزم للدخول إما يف وظيفة تتطلب ‘ ٢’

تدريس يقوم بجيب أن ‘ ٣’ ،مهارات مرتفعة أو يف برنامج حبثي متقدم
  . أعضاء هيئة تدريس حاصلون على درجات علمية متقدمةالربنامج 

  احلواشي
  

األساس إلحصاءات التعليم املقارنة دولياً، ويضع  املوحد للتعليم التصنيف الدويليشكل  ١
  .التعاريف والتصنيفات اليت تنطبق على برامج التعليم اليت ينطوي عليها

تني من بداية مدة تعليم نظري تراكمية ال تقل عن سن ٥جيب أن تتضمن برامج املستوى  ٢
). ٦فتلك الربامج تشغل املستوى (، وال تؤدي مباشرة إىل منح مؤهل متقدم ٥املستوى 

أ، وهي برامج تعتمد إىل حد كبري على اجلانب النظري ٥وتقسم الربامج تقسيما فرعيا إىل 
ىل ويتمثل الغرض منها يف تقدمي مؤهالت كافية للقبول يف برامج حبثية متقدمة ووظائف حتتاج إ

املهنية أكثر /الفنية/ب، وهي برامج تركز بوجه عام على اجلوانب العملية٥مهارات مرتفعة، و
. مباشرة إىل احلصول على مؤهل حبثي متقدم ٦وتؤدي برامج املستوى . أ٥من برامج املستوى 

مثل برامج (ومدة التعليم النظري هلذه الربامج ثالث سنوات انتظام يف معظم البلدان 
وتكرس هذه الربامج . ، وإن كان وقت االلتحاق الفعلي أطول من ذلك عادة)الدكتوراه

  .لدراسة متقدمة وحبث مبتكر
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  عرض عام: مصر ونظامها التعليمي -ينالفصل الثا

يقدم هذا الفصل موجزا ملعلومات أساسية تكميلية عن سكان مصر واقتصادها ونظامها 
  .التعليمي

  التنمية االقتصادية
يرأس احلكومة احلالية رئيس الوزراء أمحد نظيف الذي عينه الرئيس حسين 

، يف ظل وكانت مصر. الوطن ادمكلفاً إياه بتحرير اقتص ٢٠٠٤مبارك يف عام 
من كثرياً  قد خففت ،١٩٩١اإلصالحات االقتصادية غري الشاملة اليت بدأت يف عام 

على األسعار، وقللت اإلعانات، وحدت من التضخم، وخفضت الضرائب، قبضتها 
وأصبح التصنيع خيضع لقدر أقل من . وحررت التجارة واالستثمار حتريرا جزئيا

وبدأت عملية إلصالح . ، وخباصة يف جمال الصناعات الثقيلةهيمنة القطاع العام
وأزيلت القيود . يف القطاع اخلاصالقطاع اخلاص واخلصخصة لتحسني فرص العمل 

أساساً أيدي القطاع اخلاص، عليها  قتطبِاإلدارية إىل حد كبري من على الزراعة اليت 
والتجارة الداخلية  ري املاليةما التشييد واخلدمات غأ. مع استثناء القطن وإنتاج السكر

  .لقطاع اخلاص إىل حد كبريتابعة لفهي  تجزئةباجلملة وال
تعادل القوة إىل  باالستنادوقد تضاعف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 

من  ادوالر ١ ٣٥٥، من ٢٠٠٦و ١٩٨١أربعة أضعاف فيما بني عامي  الشرائية
يف عام  ادوالر ٤ ٥٣٥إىل ما يقدر مببلغ  ١٩٨١دوالرات الواليات املتحدة يف عام 

 ١٩٩٩وارتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة لعام . ٢٠٠٦
يف عام  ةمصري اتجنيه ٨ ٧٠٨إىل  ١٩٨١يف عام  امصري اجنيه ٤١١من 

يف عام  ادوالر ٥٨٧كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من . ٢٠٠٦
  .)صندوق النقد الدويل( ٢٠٠٦يف عام  ادوالر ١ ٥١٨إىل ما يقدر مببلغ  ١٩٨١
بغية التصدي للقطاع غري  ٢٠٠٥يف عام  كربىدخلت إصالحات ضريبية أُو

يف املائة من الناتج احمللي  ٦٠و ٣٠ما بني  ،وفقا للتقديرات ،النظامي الذي ميثل
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يضات ضريبية ضخمة وأُدخلت للمرة األوىل يف تاريخ مصر ختف. اإلمجايل
 ٢٠٠٥ لسنة ٩١فقد خفض قانون الضريبة اجلديد على الدخل رقم . للشركات

ووفقا لألرقام احلكومية، زادت . يف املائة ٢٠يف املائة إىل  ٤٠معدل الضريبة من 
  .يف املائة ١٠٠باألفراد والشركات بنسبة  اخلاصةامللفات الضريبية 

ة الشركات احلكومية الكبرية والفاقدة وحتول قطاع الصناعة املصري من هيمن
  .ن املنافسة إىل قطاع أكثر مرونة وتنافسي على الصعيد العاملييف منأى عللكفاءة 

اجلمارك، والتصدي للسوق السوداء، واحلد من خلفض وأُدخلت تغيريات كثرية 
بغية اجتذاب  االستثمار والشركات كما أُدخلت تعديالت على قواين. البريوقراطية

ورفع التحسن امللحوظ يف البيئة االقتصادية الداخلية ثقة . ستثمرين األجانبامل
وتعترب سوق األوراق املالية املصرية من بني أفضل عشر أسواق . املستثمرين يف مصر

وأدت التغيريات اليت طرأت على السياسات أيضا إىل اجتذاب . ناشئة يف العامل
لتقرير االستثمار يف ووفقا . املباشر إىل مصر مستويات متزايدة من االستثمار األجنيب

، )األونكتاد(الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  ٢٠٠٨العامل لعام 
وضعت مصر يف مرتبة ثاين أكرب دولة يف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر يف غرب 

تثمار األجنيب تدفقات االسأكثر وجهة يتسارع فيها منو آسيا، وهذه املنطقة هي 
  .)٢٠٠٨األمم املتحدة، ( املباشر يف العامل

مقارنة ببقية املنطقة،  ي من تنوعهملصرا الرئيسي لالقتصادي موطن القوةنبع يو
مقارنة للناتج  ١-٢ويبني اجلدول . حيث إن اقتصاد البلد مبين على أساس التنوع

اهليدروكربونات وقد شكل استخراج . ٢٠٠٦-٢٠٠٥احمللي اإلمجايل خالل الفترة 
يف  ١٦والزراعة  ،يف املائة ١٩والتصنيع  ،)أقل نسبة يف العامل العريب(يف املائة  ٩

 ،يف املائة ٨والتشييد والعقارات  ،يف املائة ١٢والتجارة باجلملة والتجزئة  ،املائة
واملصادر املوجهة إىل اخلارج  ،يف املائة ٨واخلدمات املالية وخدمات االتصاالت 

  .يف املائة لكل منهما ٣ة السويس والسياحة أكثر من مثل قنا
وباإلضافة إىل قطاعات الصناعة التقليدية، مثل املالبس اجلاهزة والنسيج 
واألثاث والورق واملستحضرات الصيدالنية، استهدفت احلكومة ستة جماالت 

وهذه ااالت هي اآلالت . باهتمام خاص، حيث يعتقد أن ملصر فيها ميزة نسبية
واملعدات اهلندسية، واإللكترونيات االستهالكية الكثيفة العمالة، ومكونات 

  .السيارات، وعلوم احلياة، والتكنولوجيا احليوية، واحلرف اليدوية
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وتتمثل التحديات الرئيسية اليت تواجهها استراتيجية التطوير يف البريوقراطية 
مهارة، وعدم اليقني جتاه  املتضخمة اليت تعيق االستثمار، واحلاجة إىل عمال أرفع

ومثة أولويتان ملصر، مها خلق . تكلفة الطاقة، واآلثار املترتبة على أزمة القروض
وتعمل احلكومة على تنفيذ اإلصالحات بطرق منها . الوظائف، والقضاء على الفقر

  .إصالح نظام التعليم
تصادي خالل الفترة الناتج احمللي اإلمجايل بسعر التكلفة حبسب القطاع االق ١- ٢اجلدول 

٢٠٠٦-٢٠٠٥  
  العام  اخلاص  اموع  )ئويةاملسبة بالن(حصة القطاع 

426 149.9)١(  284 370.4)١(  141 779.51)١(  
 0.0 23.3 15.5  الزراعة والغابات واملصايد السمكية

 22.4 2.0 8.8  )النفط، والغاز، وغري ذلك(التعدين 
 7.3 24.7 18.9  التصنيع

 4.7 0.4 1.8  الكهرباء
 1.3 0.0 0.4  املياه

 1.7 6.1 4.6  التشييد والبناء
 3.1 5.9 5.0  النقل والتخزين

 0.3 3.2 2.2  االتصاالت
 10.1 0.0 3.3  قناة السويس

 1.4 16.5 11.5  جتارة اجلملة والتجزئة
 11.2 3.0 5.7  السمسرة والشركات التابعة
 7.3 0.1 2.5  التأمني والضمان االجتماعي

 0.1 4.9 3.3  الفنادقاملطاعم و
 0.4 5.3 3.7  األنشطة العقارية

 27.9 0.0 9.3  احلكومة عامةً
 0.6 4.6 3.3  التعليم، والصحة، واخلدمات الشخصية

 100.0 100.0 100.0  اموع
  مليون جنيه مصري )١(: مالحظة

  .مصر يف أرقام ،)٢٠٠٨( للتعبئة العامة واإلحصاء اجلهاز املركزي: املصدر

  التنافسية على الصعيد العاملي القدرة
للقدرة بلدا يف الرقم القياسي  ١٢٨شغلت مصر املركز اخلامس والستني من بني 

، كما شغلت ٧درجات من  ٤,١، وحصلت على ٢٠٠٧التنافسية يف العامل لعام 
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 World(املركز الرابع بني البلدان الثمانية واألربعني اليت متر بنفس املرحلة اإلمنائية
Economic Forum, 2008(. ربت قوة العمل غري املتعلمالتعليم الكايف أخطر  ةواعت

فيما يتعلق بالعمل  كفاءة البريوقراطيةونقص ثالث مشكلة بعد الوصول إىل التمويل 
واالبتكار عوائق  والتدريب، واالستعداد التكنولوجي،واعترب التعليم العايل . يف مصر

نظام التعليم، واخنفاض قلة جودة صور اخلاصة وتتضمن أوجه الق. تنافسية يف مصر
مستوى تعليم الرياضيات والعلوم، وقلة القدرة على البحث والتنمية، وضعف 

  .التعاون بني اجلامعات وقطاع الصناعة
  التنمية البشرية

على مدى  ١ ٠٠٠ لحالة وفاة يف ا ٣٣إىل  ٧٣حتسن معدل وفيات الرضع من 
وارتفع العمر املتوقع للذكور واإلناث من  .٢٠٠٥إىل  ١٩٩٥ يالفترة من عام

سنة  ٧١,٤سنة و ٦٢,٩إىل  ١٩٨١سنة على التوايل يف عام  ٥١,٩سنة و ٤٩,٥
يف املائة  ١٩,٦ حتت خط الفقر الوطين وتبلغ نسبة السكان الواقعني. ٢٠٠٤ يف عام

، يف حني أن نسبة السكان الذين يتقاضون أقل من دوالر واحد يف اليوم )٢٠٠٥(
يف املائة، وتبلغ نسبة السكان الذين يتقاضون أقل من دوالرين يف اليوم  ٣,١ تبلغ

وتشغل مصر املركز األول من بني بلدان الشرق األوسط ومشال . يف املائة ٤٣,١
أفريقيا من حيث حجم السكان، واملركز الثالث عشر من حيث نصيب الفرد من 

حيث الرقم القياسي للتنمية البشرية، الناتج احمللي اإلمجايل، واملركز اخلامس عشر من 
  .٢-٢كما هو مبني يف اجلدول 

يف املائة  ١٧: ومثة فوارق بني اجلنسني ملحوظة يف معدالت األمية عند الكبار
وهذا التباين انعكاس لعوامل ثقافية واجتماعية . يف املائة لإلناث ٤١للذكور، و
فاع معدالت اإلملام بالقراءة وميكن مشاهدة دالئل تقدم ملحوظة يف ارت. واقتصادية

عاما فيما بني عامي  ٢٤و ١٥يف املائة للذكور البالغني بني  ٨٥إىل  ٧١والكتابة من 
يف املائة لإلناث على مدى الفترة نفسها، مما  ٧٩إىل  ٥٤، ومن ٢٠٠٥و ١٩٨٦

  .يشكل خطوات كربى حنو املساواة بني اجلنسني
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  وسط ومشال أفريقيامؤشرات خاصة ببلدان الشرق األ ٢- ٢اجلدول 

  البلد

قیمة الرقم 
القیاسي 
للتنمیة 
البشریة 

)٢٠٠٤( 

المركز 
وفقا للرقم 
القیاسي 
للتنمیة 
 البشریة

نصیب الفرد 
من الناتج 
المحلي 

اإلجمالي 
تكافؤ القوة (

الشرائیة 
) بالدوالر

)٢٠٠٤(  

المركز وفقا 
لنصیب الفرد 

من الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

السكان في 
٢٠٠٤ 

 )یینبالمال(

المركز 
وفقا للسكان 

 ٢٠٠٤في 

السكان في 
٢٠١٥ 

 )بالمالیین(

 38.4 3 32.4 9 603 6 12 0.728 الجزائر
 0.9 18 0.7 2 758 20 2 0.859 البحرین
 0.9 16 0.8 15 993 1 16 0.494 جیبوتي

 88.2 1 72.6 13 211 4 14 0.702 مصر
 79.9 2 68.8 8 525 7 10 0.746 إیران

 36.5 5 28.1 ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق  طبقال ین العراق
 7.0 10 5.6 11 688 4 9 0.760 األردن
 3.4 14 2.6 4 384 19 1 0.871 الكویت

 4.0 13 3.5 10 837 5 8  0.774 لبنان
 7.0 9 5.7 ال ینطبق  ال ینطبق 6 0.798 لیبیا

 36.2 4 31.0 12 309 4 15 0.640 المغرب
 3.2 15 2.5 5 259 15 5 0.810  عمان
 1.0 16 0.8 5 844 19 3 0.844 قطر

المملكة العربیة 
 السعودیة

0.777 9 13 825 7 24.0 6 30.8 

 23.8 7 18.6 14 610 3 13 0.716 سوریة
 11.1 8 10.0 8 768 7 7 0.760 تونس

اإلمارات 
 العربیة المتحدة

0.839 4 24 056 11 4.3 11 5.6 

الضفة الغربیة 
 وغزة

 5.0 12 3.6 12 نطبقال ی 11 0.736

 28.5 7 20.3 7 879 17 0.492 الیمن

 Global University Network for Innovation (2008), Higher Education in the :املصدر

World 3, Palgrave Macmillan, Basingstoke, United Kingdom.  
الذي  الكبري التقدم ٣-٢وتبني االجتاهات واملقارنات املعروضة يف اجلدول 

مثل إملام (قد انتقلت مصر يف عدة حاالت ف. أحرزته مصر منذ منتصف الثمانينيات
التعليم يف  قيدالالكبار بالقراءة والكتابة، ومتوسط عدد سنوات الدراسة، ومعدالت 

املعدل املتوسط يف بلدان الشرق األوسط مرتبة أدىن من من ) التايل للمرحلة الثانوية
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، مما يعكس جزئياً مستوى ثابتا من اإلنفاق على منه بة أعلىمرتومشال أفريقيا إىل 
  .التعليم من حيث حصته من الناتج احمللي اإلمجايل

املتوسط يف بلدان الشرق األوسط ومشال املعدل ب مؤشرات خمتارة، مصر مقارنةً ٣- ٢اجلدول 
  )باخلط املائل(أفريقيا 

 2003 2002 2000 1995 1985 1975  المؤشر
لى التعلیم من حیث حصتھ من اإلنفاق ع

 الناتج المحلي اإلجمالي
5.0 

(4.2) 
5.7 

(5.2) 
5.6 

(4.8) 
5.5 

(5.3) 
5.9 

(5.7) 
 

 70.0 التعلیم االبتدائيفي  قیدال
(84.6) 

85.4 
(93.0) 

99.8 
(91.7) 

104.6 
(97.0) 

104.7 
(98.6) 

103.9 
(95.4) 

 40.3 التعلیم الثانوي في قیدال
(35.5) 

61.4 
(54.1) 

76.5 
(62.3) 

85.9 
(69.1) 

86.9 
(73.9) 

87.1 
(73.7) 

 11.7 التعلیم التالي للمرحلة الثانویةفي  قیدال
(5.9) 

  18.1 
(12.0) 

20.2 
(14.5) 

30.2 
(21.8) 

28.5 
(26.0) 

32.6 
(23.8) 

 ١٥(بالقراءة والكتابة الكبار معدم إلمام 
  )سنة فأكبر

35.4 
(35.8) 

43.2 
(47.0) 

51.1 
(60.4) 

65.6 
(69.0) 

 71.4 
(68.7) 

 1.55 متوسط عدد سنوات التعلیم للكبار
(2.34) 

3.56 
(3.64) 

4.99 
(4.92) 

5.51 
(5.39) 

  

 :The World Bank (2008). The Road Not Travelled ).٢٠٠٨(البنك الدويل : املصدر

Education Reform in the Middle East and Africa. Washington.  
  الفقر وتوزيع الدخل

، ختتلف ٢٠٠٥لعام  واإلنفاق واالستهالك ةدخل األسرللمسح املتعلق بفقا و
لتقدير  مسحٍوتظهر البيانات الواردة من . خطوط الفقر للفرد من منطقة إىل أخرى

الفقر أجراه البنك الدويل ووزارة التنمية االقتصادية استنادا إىل مقارنات بني النفقات 
أن األفراد ) سعرا حراريا للفرد يوميا ٢ ٤٧٠ وتكلفة سلة استهالك تضمن(الفعلية 

يعتربون  ٢٠٠٥جنيها مصريا يف السنة يف عام  ٩٩٥املصريني الذين أنفقوا أقل من 
جنيها مصريا يف  ١ ٤٢٣، وأولئك الذين أنفقوا أقل من "الفقر املدقع"بمن املصابني 

ا مصريا يعتربون جنيه ١ ٨٥٣، وأولئك الذين أنفقوا أقل من "فقراء"السنة يعتربون 
 ٢١و "فقراء"يف املائة من السكان  ١٩,٦ووفقا هلذه البيانات، يعترب . "شبه فقراء"

  .)El-Saharty, 2005(" شبه فقراء"يف املائة منهم 
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  السكان
بلغ عدد سكان مصر  ،٢٠٠٦وفقا لتعداد السكان واإلسكان واملنشآت لعام 

يف  ٤٩ئة من السكان واإلناث يف املا ٥١وميثل الذكور . مليون نسمة ٧٢ ٧٩٨
ويبني . يف املائة ٤٣يف املائة والسكان احلضريون  ٥٧وميثل السكان الريفيون . املائة

  .للسكان ةالعمري التركيبة ٤-٢اجلدول 
  ٢٠٠٦، ةالعمري التركيبةالسكان املصريون حبسب  ٤- ٢اجلدول 

  الفئة العمریة
أقل من 

 سنة

من سنة 
إلى أقل من 

 سنوات ٥

 ٥من 
وات إلى سن

أقل من 
 سنة ١٥

 ١٥من 
 سنة إلى
أقل من 

 سنة ٤٥

 ٤٥من 
سنة إلى 
أقل من 

 سنة ٦٠

سنة  ٦٠
 فأكثر

 المجموع

 798 72 428 4 001 9 288 36 363 15 090 7 628 )باآلالف(السكان 
حصة الفئة العمریة 

النسبة (من السكان 
 )المئویة

0.9 9.7 21.1 49.9 12.4 6.0 100.0 

  .مصر يف أرقام، )٢٠٠٨(للتعبئة العامة واإلحصاء  ملركزياجلهاز ا: املصدر

حتت اخلامسة عشرة من العمر سكان مصر تقريبا ) يف املائة ٣١,٧(كان ثلث و
يف املائة يف عام  ٣٧,٧وقد اخنفضت هذه النسبة بعد أن كانت . ٢٠٠٦يف عام 
١٩٩٦.  

  قوة العمل
ملصر تتزايد  ملقوة الع، ظلت املشاركة يف ٥-٢كما هو مبني يف اجلدول 

 ٢٣,٣املكونة من  ٢٠٠٦يف عام  قوة العملوكانت . بالتوازي مع الزيادة السكانية
مليون  ٢,١مليون شخص حاصل على عمل و ٢١,٠مليون شخص تشتمل على 

وكان توزيع البطالة . يف املائة ٩، مبعدل بطالة رمسي تبلغ نسبته عن العمل عاطل
  .واحلضريةمتكافئا يف كل من املناطق الريفية 

وال تزال احلكومة تضطلع بدور ملحوظ يف سوق العمل، حيث تستحوذ على 
يف املائة من قوة العمل العاملة، وإن كانت حصة احلكومة من العمالة قد  ٢٦,٥
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نتيجة لتدابري سياساتية دف إىل احلد من  ١٩٨٢يف املائة يف عام  ٤٠اخنفضت من 
  .ع اخلاصوظائف القطاع العام وتنمية نشاط القطا

  قوة العملالسكان واجتاهات  ٥- ٢اجلدول 
 2006 2003 2002 2001 2000  1996  قوة العملاتجاھات 
 72.6 67.3 65.9 64.6 63.3 59.3 )مالیینبال(السكان 

 23.3 19.7 19.6 19.5 18.9 17.2 )مالیینبال( قوة العمل
 32.1 29.4 29.8 30.1 29.9 29.1 )مئویةالنسبة بال(معدل المشاركة 

 21.2 17.7 17.5 18.0 17.4 15.7 )مالیینبال(عدد العاملین 

 2.1 2.0 2.1 1.5 1.5 1.53 )مالیینبال(عدد العاطلین 

 8.9 10.0 10.7 7.6 7.9 8.9 )مئویةالنسبة بال(معدل البطالة 

  .مصر يف أرقام ،)٢٠٠٨( حصاءاجلهاز املركزي للتعبئة العامة و اإل: املصدر

 ١٩٩٠يف املائة يف عام  ٤١ الزراعة، فبعد أن كانت وتنخفض العمالة يف
وميثل قطاع اخلدمات النصيب األكرب من منو . ٢٠٠٦يف املائة يف عام  ٢٧أصبحت 

  .العمالة
وقد مثلت . توزيع العمالة حبسب القطاعات الرئيسية ٦-٢ويبني اجلدول 

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦يف املائة من قوة العمل العاملة يف مصر خالل الفترة  ٤٥اخلدمات 
  ٢٠٠٥/٢٠٠٦توزيع العمالة حبسب النشاط،  ٦- ٢اجلدول 

 %27.29 الزراعة
 %13.45 التعدین والنفط والزراعة

 %7.80 التشیید
 %6.23 التعلیم والخدمات الصحیة

 %45.23 الخدمات
  .وزارة التنمية االقتصادية: املصدر

ترخيصا أو ال  حتملال ة يف مصر بأا شركات رمسيتعرف الشركات غري الو
. متلك سجال جتاريا، ومن مث فهي تعمل خارج نطاق التشريع وإشراف الدولة

مليون شخص ميثلون  ١,٤ويقدر عدد أرباب العمل يف القطاع غري النظامي بنحو 
ويقدر عدد العاملني يف القطاع غري النظامي . يف املائة من أرباب العمل يف مصر ٨٢
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 ,Frost( يف املائة من قوة العمل اإلمجالية ٣٩ماليني شخص، أي  ٨,٢بنحو 
2008(.  

ومع ذلك، فال تزال . األمية حموالتقدم احملرز يف جمال  ٧-٢اجلدول  ويعرض
. ، كما هو مبني يف اجلدولشاكل خطرية من بينها التفاوتات بني اجلنسنيهناك م

لسكان ويكاد يكون نصف اإلناث من ا. النساء أقل من الرجال حظا من التعليمف
يف  ٣٦سنوات من الدراسة يف مقابل  ستقد حصلن على أقل من ) يف املائة ٤٨(

يف املائة من الذكور حققوا حتصيال علميا ملدة  ٤٢ويف حني أن . املائة من الرجال
  .يف املائة ٣٤سنة أو أكثر، فالنسبة املكافئة عند اإلناث تبلغ  ١٢

  )سنوات وأكرب ١٠(ي توزيع السكان حبسب الوضع التعليم ٧- ٢اجلدول 

النسبة  ١٩٩٦تعداد  الوضع التعلیمي
النسبة  ٢٠٠٦تعداد  المئویة

 المئویة
  الذكور

 )نسبة مئویة(
  اإلناث

 )نسبة مئویة(

 37.3 22.3 29.6 657 806 16 39.4 025 646 17  أمیون
  10.5 13.4 12.0 499 114 7 18.8 075 413 8 بالقراءة والكتابة ملمون

 0.7 1.2 1.0 454 687 0.0 0  بارخریجو تعلیم الك
 17.9 20.8 19.4 399 134 11 17.6 817 911 7  أقل من شھادة متوسطة

 23.3 28.2 25.8 546 283 14 16.5 296 408 7 شھادة متوسطة
أعلى من شھادة 

 2.3 2.8 2.5 268 808 1 2.0 212 904 متوسطة

شھادة جامعیة أو ما 
 8.0 11.1 9.6 704 476 5 5.7 995 547 2 بعدھا

 100.0 100.0 100.0 527 311 57 100.0 420 831 44 المجموع

  .مصر يف أرقام ،)٢٠٠٨(اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : املصدر

فكما هو مبني . تفاعل التحصيل العلمي ونوع اجلنس مهم لفرص التوظيفإن 
قد زادت هيمنة و. ، يشغل الرجال أربعا من بني كل مخس وظائف٨-٢يف اجلدول 

وال متثل النساء أكثر من . بني السكان األميني ١٩٩٧الذكور على العمالة منذ عام 
ربع العاملني إال يف فئة السكان الذين لديهم مؤهالت دراسية يستغرق احلصول 

وتتزايد حصة العمالة يف صاحل النساء احلامالت ملؤهالت . عاما أو أكثر ١٢عليها 
  .ويةما بعد املرحلة الثان

، بلغت نسبة العاطلني عن العمل من بني احلاصلني على تعليم ٢٠٠٦يف عام 
يف املائة، يف حني أن نسبة البطالة لدى احلاصلني على  ٠,٩دون املرحلة الثانوية 
  .يف املائة ١٤يف املائة، واحلاصلني على تعليم عال  ١٩,٨التعليم الثانوي بلغت 
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ين يف املناطق الريفية أعلى معدالت البطالة وقد سجل خرجيو التعليم الثانوي الف
يف املائة  ٦إىل  ١٦من (، وشهدوا بعضا من أشد حاالت االخنفاض ١٩٩٧يف عام 

ومع ذلك، فمعدالت البطالة بني ). يف املائة لإلناث ٤١إىل  ٦٣للذكور ومن 
اإلناث من اخلرجيات احلاصالت على درجات التعليم الثانوي الفين ال تزال مرتفعة 

  .جدا
وشكَّل خرجيو اجلامعات فئة التعليم الوحيدة اليت شهدت زيادة يف معدالت 

وفيما يشار إليه بأنه ظاهرة عربية، يرتأى . ٢٠٠٦و ١٩٩٧البطالة فيما بني عامي 
زيادة املعروض من اخلرجيني عن الطلب : تنشأ عن عاملَني مها" بطالة املتعلمني"أن 

 ,Zaytoun(خرجيني يف العلوم االجتماعية  يف سوق العمل، واإلفراط يف إنتاج
2008.(  

-١٩٩٧ )مئويةنسبة (العمالة موزعة حبسب مستوى التعليم ونوع اجلنس  ٨- ٢اجلدول 
٢٠٠٢  

 2002 2001 2000 1997  مستوى التعلیم
 100 100 100 100 العمالة اإلجمالیة

 81.5 81.9 81.1 80.9  ابینھالرجال من  
 :ى مستوى التعلیم التاليحصة العاملین الحاصلین عل

 23.2 24.3 28.7 31.3  األمیون
 80 78 75 76 بینھمالرجال من  

 21.2 21 20.9 21.6  )سنوات دراسیة ٦( الملمون بالقراءة والكتابة
 95 95 95 95 بینھمالرجال من  

 6.2 6.4 6.5 6.8 )سنوات دراسیة ٩(أقل من المتوسط 
 95 94 94 94 بینھمالرجال من  
 28.2 28 24.2 23 )سنة دراسیة ١٢(توسط م
 76 77 80 75 بینھمالرجال من  

 5.2 4.9 4.5 4.6  )سنة دراسیة ١٤(أعلى من المتوسط 
 67 73 73 72 بینھمالرجال من  

 15.8 15.4 15.2 12.7 )سنة دراسیة على األقل ١٦(درجة جامعیة 
 73 74 77 76 بینھمالرجال من  
  .مصر يف أرقام ،)٢٠٠٨(للتعبئة العامة واإلحصاء  زياملركاجلهاز : املصدر

) يف املائة ٤(مثة اختالالت واضحة يف التحصيل العلمي، مثل اخنفاض مستوى و
سوق العمل على أصحاب املؤهالت املتوسطة، مع أن هذه الفئة متثل يف طلب ال

د عجز ويف الوقت نفسه، أُفيد عن وجو. من العاطلني) يف املائة ٥٥(نسبة مرتفعة 
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توجد  ،وباإلضافة إىل ذلك. اإلمداد بالعمالة املاهرة يف القطاعات الصناعيةيف 
القاهرة، واجليزة، واإلسكندرية متثل (اختالالت إقليمية بني احملافظات األكثر ازدهاراً 

  . واحملافظات األخرى يف مشال مصر) ثلثي الطلب اإلمجايل
  نظام التعليم

ست سنوات (التعليم األساسي ):واإلعدادياالبتدائي (التعليم األساسي 
ألطفال من حقوق احق ) للمرحلة االبتدائية وثالث سنوات للمرحلة اإلعدادية

وبعد السنة التاسعة، يتجه الطالب إىل أحد . املصريني اعتبارا من السادسة من العمر
  .املدارس الثانوية العامة، أو املدارس الثانوية الفنية: املسارين التاليني

تبدأ هذه املرحلة املكونة من ثالث سنوات اعتبارا من  :التعليم الثانوي العام
. إعداد الطالب للعمل بعد مواصلة التعليمإىل السنة الدراسية العاشرة، ودف 
من خالل عملية مرتفعة التنافسية  اليالععاهد املويلتحق خرجيو هذا املسار عادة ب

  ).الثانوية العامة(إمتام الدراسة الثانوية  تستند بصفة رئيسية إىل نتائج امتحان
للتعليم  ):تجاري، وغري ذلكالزراعي، والصناعي، وال(التعليم الثانوي الفين 

املسار األول تعليما فنيا يف مدارس ثانوية فنية مدة  ميقد. الثانوي الفين مساران
ن خالل منوذج ويقدم املسار الثاين تعليما فنيا متقدما م. الدراسة فيها ثالث سنوات

وتكون السنوات الثالث األوىل مماثلة ملا  ،متكامل متتد الدراسة فيه خلمس سنوات
عدان اخلرجيني للعمل كفنيني األول، أما السنتان اإلضافيتان فتيقابلها يف النوع 

وميكن خلرجيي املسارين االلتحاق بالتعليم العايل، ويتوقف ذلك على . متقدمني
ومع ذلك، فمعدالت حتويلهم منخفضة مقارنةً . النهائينتائجهم يف االمتحان 

  .خبرجيي التعليم الثانوي العام
يقدم هذا النوع من التعليم يف اجلامعات أو  :التعليم اجلامعي والتعليم العايل

وتتراوح مدة الدراسة فيه من سنتني يف املعاهد الفنية . املعاهد العليا املتخصصة
. أو ست سنوات يف الكليات اجلامعية واملعاهد العليااملتوسطة إىل أربع أو مخس 

سنتني  عنالتوايل  علىما ال يقل ويستلزم احلصول على املاجستري والدكتوراه 
  .وثالث سنوات من الدراسة

يتبع التعليم األزهري نفس االجتاه الذي يتبعه التعليم العام فيما  :التعليم األزهري
غري أن األزهر يقدم تعليما . من جماالت الدراسة ة لكل جماليساعات الدراساليتعلق ب

  .دينيا كجزء من املنهج
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يف املائة من الطالب إىل املدارس احلكومية،  ٦٢يف التعليم االبتدائي، ينضم 
ويؤدي  .يف املائة إىل مدارس األزهر الدينية ٩يف املائة إىل املدارس اخلاصة، و ٢٩و

يف  ٩٢الثانوي العام، حيث يستحوذ على التعليم احلكومي دورا أكرب يف التعليم 
بالتعليم الثانوي  قيديف املائة من حاالت ال ٩٣وباملثل، يتم . قيداملائة من حاالت ال

  .الفين يف املدارس احلكومية
  التعليم الفين واملهين

يقدم التعليم الفين والتدريب املهين من خالل التعليم الثانوي يف مدارس فنية 
كانت اليت (تكنولوجية الكليات ال، ومن خالل التعليم العايل يف وجتارية وزراعية

  .ويف معاهد التعليم الصناعي) تعرف يف املاضي باملعاهد الفنية املتوسطة
  التعليم الفين والتدريب املهين باملدارس الثانوية

مليون  ٢,٢مدرسة فنية ومهنية، تضم أكثر من  ١ ٦٠٠تدير وزارة التعليم حنو 
 ثالثدارس الثانوية الفنية والتجارية والزراعية اليت متنح دبلوما فنيا مدته طالب يف امل

 توحىت وقت قريب، كان. سنوات مخسسنوات، ودبلوما فنيا متقدما مدته 
يف املائة  ٦٠السياسات احلكومية حتد من الوصول إىل التعليم العايل بتوجيه أكثر من 

لثانوية الفنية اليت يدخل خرجيوها يف من خرجيي املدارس اإلعدادية حنو املدارس ا
الغالب إىل سوق العمل مباشرة، وتتاح أمامهم فرص حمدودة متاما للوصول إىل 

  .اجلامعات
وقد أدت عائدات العمالة املنخفضة لطالب املدارس الفنية واملهنية، وما يقترن 

دة النظر تكلفة الوحدة يف هذا القطاع، إىل دفع احلكومة إىل إعالبذلك من ارتفاع 
ويف إطار اإلصالحات األوسع نطاقا يف جمال التعليم، بدأت . يف سياسة التوجيه

الفين واملهين مبتدئة باملدارس التجارية اليت  التوجيه حنو املسارتقلص وزارة التعليم 
، مت حتويل ٢٠٠٦و ٢٠٠٢ففيما بني عامي . مدرسة ٣٥٠يصل عددها إىل حنو 

وجتري حاليا إعادة تصميم . مدارس للتعليم العامعدد من املدارس التجارية إىل 
مناهج املدارس الثانوية الفنية لزيادة التأكيد على املوضوعات العامة واحلد من 

  .الساعات املكرسة للموضوعات الفنية واملهنية
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  الكليات التكنولوجية
 ة وزارة التعليم العايل من مثاينتتألف الكليات التكنولوجية اليت ختضع إلدار

معهدا فنيا متوسطا تغطي طائفة من  ٤٥كليات تكنولوجية إقليمية، تتضمن 
، بدأت وزارة التعليم العايل بدعم من البنك الدويل ٢٠٠٢ويف عام . التخصصات

معهدا فنيا متوسطا يف  ٤٥مشروع تطوير التعليم العايل الذي يتضمن عنصراً أدمج 
 ,AED( ماذج جتريبية للمشروعوقد اختري ثالث منها كن. كليات تكنولوجية مثاين

2008(:  
 مبنيني معاهد يف  ستةمن اليت تتألف  الكلية التكنولوجية باملطرية

، واملعهد الفين التجاري بشرباالصناعي واملعهد الفين مها  ،جامعيني
 .التجاري والصناعي يف املطرية

  مبان أربعة  يفمعاهد  ستةمن اليت تتألف  باحمللةالكلية التكنولوجية
تضم الصناعي والتجاري باحمللة، والصناعي والتجاري بالزقازيق، معية جا

 .والتجاري باملنصورة، والتجاري بدمياط
 أربعة معاهد يف  تسعةمن اليت تتألف  الكلية التكنولوجية جبنوب الوادي

والتجاري،  ،تشمل املعاهد األلومنيوم يف جنع محاديو. مبان جامعية
واملعهد  ،، واملساحة والري بقناوالصناعي، والسياحة والفنادق

 .التجاري، والصناعي، ومعهد ترميم اآلثار يف أسوان

  كليات التعليم الصناعي
أنشأت وزارة التعليم العايل أيضا بدعم من البنك الدويل عددا من كليات 
التعليم الصناعي اليت تقدم برامج من أربع سنوات تؤدي إىل احلصول على 

. لتدريب املعلمني الفنيني من أجل املدارس الثانوية الفنيةبكالوريوس التكنولوجيا 
الثالث سنوات ال نظاما(وتقبل كليات التعليم الصناعي خرجيي املدارس الثانوية الفنية 

وتعد هذه الكليات هؤالء . ، وخرجيي املعاهد الفنية الصناعية)اخلمسوالسنوات 
لية على السواء يف اخلرجيني كمعلمني مؤهلني لتدريس موضوعات نظرية وعم

  .ي املوضوعات العمليةماملدارس الثانوية الصناعية بغية االرتقاء مبستوى معل
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  املؤسسات املتوسطة األخرى
تتضمن املؤسسات املتوسطة للتعليم العايل والتدريب مؤسسات تابعة لوزارات 

فان أخرى مثل الدفاع، واالتصاالت، والسياحة، تقدم تعليما وتدريبا فنيني يستهد
وتقدم كافة هذه . قطاعاا احملددة، فضال عن تسع كليات تكنولوجية خاصة

  .املؤسسات املتوسطة دبلوما فنيا عاليا يف االني الصناعي والتجاري
  التصنيف الدويل املوحد للتعليمالتعليم الفين والتدريب املهين و

عل من إجياد ، مما جيمن بلد إىل آخرخيتلف هيكل نظم التعليم اختالفا كبريا 
إطار جلمع البيانات عن برامج التعليم واإلفادة عنها على مستوى مماثل من احملتوى 

إلعداد إحصاءات ومؤشرات للتعليم قابلة للمقارنة صرحياً التعليمي شرطاً مسبقاً 
 ا دولياتصنيف ١٩٩٩وقد اعتمد املؤمتر العام لليونسكو يف عام . على الصعيد الدويل

ألف من ٣و ٢و ١ويف هذا اإلطار املتعدد األبعاد، تشري املستويات  .للتعليم اموحد
، ومرحلة يالتصنيف الدويل إىل مرحلة التعليم االبتدائي، ومرحلة التعليم اإلعداد

  .التعليم الثانوي
  برامج التعليم الفين والتدريب املهين األخرى

نظم (ع باملصان اإلحلاقتتضمن أشكال التدريب األخرى التدريب عن طريق 
، والتدريب أثناء اخلدمة، وإعادة التدريب لكل من العمال )ثنائية وخطط تدريب

وتقدم أساليب التزويد بالتعليم الفين والتدريب . العاملني والعاطلني من قوة العمل
املهين هذه بطريقة رمسية عن طريق املؤسسات احلكومية أو اخلاصة، وتقدم كذلك 

  .التدريب أثناء العمل بواسطة أرباب العملبطريقة غري رمسية عن طريق 
يف  متدرب سنويا ٦٠ ٠٠٠بتدئني لنحو ويقدم التدريب املهين على مستوى امل

وهذه . التعليم يافظتحل أخرى ال ختضعمركزا تدريبيا تديرها ست وزارات  ٢٣٢
، الوزارات هي الصناعية والتنمية التكنولوجية، واإلسكان، والقوة العاملة واهلجرة

مراكز التدريب "ويطلق عادة على هذه املراكز اسم . والزراعة، والصحة، والثقافة
وتنظم . للتزويد بالعديد من املهارات املقرراتوهي تقدم طائفة متنوعة من ". املهين

) القوة العاملة واهلجرة، والزراعة، والصحة، والثقافة(أربع من هذه الوزارات 
وحيصل املتدربون . ملهن حتتاج إىل مهارة متوسطة) ةشهور قليل(دورات قصرية املدة 
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على شهادة متدرب سنويا  ٢٢ ٠٠٠والبالغ عددهم  املقرراتالذين يتمون هذه 
  .صادرة عن الوزارة املختصة

أما وزارتا اإلسكان، والصناعة والتنمية التكنولوجية، فتنظمان دورات أطول 
وتصدر مراكز . ب سنويامتدر ٣٠ ٠٠٠حنو فيها مدةً لعمال مهرة، ويتخرج 

مركزا، الشهادات اخلاصة  ٧٤التدريب املهين التابعة لوزارة اإلسكان، وعددها 
وتنظم مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة والتنمية . بالفنيني العاملني ا

سنوات، وتصدر  ثالثمركزا، دورات تدريبية من  ٣٨التكنولوجية، وعددها 
. وزارة التعليم معادلة لدبلومات املدارس الثانوية الفنيةدبلومات فنية معتمدة من 

ودورات وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية مهمة أيضا ألا جترى على أساس 
ويؤدي املتدربون سنتني يف مراكز التدريب املهين والسنة الثالثة يف . التدريب العملي

كز التدريب املهين هذه، متول وباإلضافة إىل مرا. االلتحاق بالعمل يف أحد املصانع
مركزا مصنفة كمراكز تابعة  ١٩وزارة التعليم واألكادميية العربية للتكنولوجيا 

  .متدرب سنويا ١٢ ٠٠٠للقطاع اخلاص يتخرج فيها حنو 
  التدريب أثناء اخلدمة

يتضمن التدريب أثناء اخلدمة أو التايل ملستوى املبتدئني صقل مهارات العمال 
ويتعذر العثور على . ني عن العمل وغريهم من الفئات احملرومةوتدريب العاطل

البيانات املعدة وتوضح . معلومات دقيقة عن التدريب أثناء اخلدمة يف القطاع اخلاص
مركزا للتدريب  ٤٦يف إطار الصندوق االجتماعي للتنمية، مثالً، أنه ال يوجد سوى 

يف القطاع اخلاص، وتدرب ) أيضا "مراكز التدريب املهين"بيشار إليها (ء اخلدمة أثنا
الكامل النطاق قبل أن هذا يعرب عن تويصعب . عامل سنويا ٥٠ ٠٠٠أقل من 

للتدريب أثناء اخلدمة يف القطاع اخلاص، ولكن ال توجد بعد دراسات شاملة حبثت 
  .)Abrahart, 2003( هذه املسألة مبزيد من التفاصيل

عامل يف القطاع  ٢٥ ٠٠٠أن حنو بويفيد أيضا الصندوق االجتماعي للتنمية 
يطلق عليها كذلك (مراكز تدريب  ١٠٦العام سنويا يتلقون تدريبا أثناء اخلدمة يف 

ولكنها تتميز عن تلك اليت تقدم تدريبا على مستوى  "مراكز التدريب املهين"اسم 
يف شركات مملوكة للدولة، وإن كان من املتوقع أن  ٦٨، من بينها )املبتدئني

الشركات اململوكة للدولة وتقليص نشاطها  خصخصةهذا العدد مع ينخفض 
مركزا فتديرها سبع هيئات  ٣٨أما املراكز األخرى البالغ عددها . ومستوى متويلها

مركز تدريب تقدم  ٨٣٣ويف النهاية، حدد الصندوق االجتماعي للتنمية . حكومية
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ن ون والشباب العاطلوواملعوق تدريبا مهنيا لطائفة من الفئات احملرومة، وخباصة النساء
ا ما ريوتوصف هذه املراكز كذلك مبراكز التدريب املهين، ولكنها كث. عن العمل

وتدار غالبية هذه . تكون مراكز جمتمعية مصممة للوفاء باحتياجات التنمية اتمعية
املراكز بواسطة منظمات غري حكومية، ومنظمات حملية، وحتصل على إعانات مالية 

  .من احلكومةكبرية 
وتقدم املراكز تدريبا ملساعدة املشاركني على حتسني قدرم على توليد  

مشارك  ٤٠ ٠٠٠وختدم ما يقرب من . الدخل، وذلك عادةً يف القطاع غري النظامي
ويأيت نصف املشاركني مما هو . أغلب األحيانمن خالل دورات قصرية يف سنويا، 

وزارة الشؤون هو برنامج تديره ، و"مشروع األسر املنتجة"معروف باسم 
والتدريب يف . املنظمات غري احلكوميةيتم عن طريق  االجتماعية وإن كان تنظيمه

. هذه املراكز، باملقارنة مبراكز التدريب املهين األخرى، أكثر حتديداً وأقل هيكلةً
وأفضل ما يوصف به الكثري من أعماهلا أنه تدريب غري نظامي، وجيري التطرق إليها 

املتعلق بالتدريب غري  القسممبزيد من التفاصيل فيما بعد يف هذا التقرير، يف إطار 
  .النظامي
  التعليم العايل

بعد سنوات  ،امليالدية ٩٨٨ سنةللتعليم العايل يف مصر تاريخ طويل ميتد إىل 
ويعترب األزهر الذي أسسه . امليالدية ٩٦٩يف سنة قليلة من بناء اجلامع األزهر 

وكانت جامعة األزهر يف بداية األمر . ن أقدم جامعة ال تزال تعمل يف العاملالفاطميو
يف صورة  () كليات فردية انح درجات أكادميية، وكانت هلمت ةقد أنشئت كجامع

مدارس تدرس فيها العلوم الدينية، والشريعة اإلسالمية والقضاء، والنحو العريب، 
  .األوىل واملنطقوعلم الفلك اإلسالمي، والفلسفة اإلسالمية 

جامعات حكومية يف القاهرة،  ، كانت هناك مخس١٩٥٧وحىت عام 
. ي اجلامعة األمريكية يف القاهرةواإلسكندرية، وأسيوط، وجامعة واحدة خاصة، ه

وحىت اخلمسينيات، كانت مصر قادرة على احلفاظ على املعايري الدولية يف جمايل 
خالل لتعليم العايل يف املية توسع مث بدأت ع. التعليم العايل والبحث العلمي

عن طريق إنشاء فروع للجامعات يف خمتلف أحناء البلد، حتولت فيما بعد  الستينيات
  .إىل جامعات مستقلة يف السبعينيات
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  ٢٠٠٧-٢٠٠٦املؤسسة، نوع التعليم العايل حبسب  يف قيدال ٩- ٢ اجلدول
  املقيدون - أ

 وناملقيد عدد املعاهد  معاهد التعليم العايل
النسبة املئوية 

من إمجايل 
 املقيدين

النسبة املئوية 
من إمجايل 

 قيدال

ون يف قيدامل
 الدراسات العليا

النسبة املئوية من 
إمجايل الدراسات 

 العليا
اجلامعات 
  احلكومية

 االنتظام
17 

1 101 431 43.3 

79.9 

177 425 84.5 

األساليب 
 0.0 0 15.8 956 401  اجلديدة

 10.7 504 22 15.6 ٣٨٣ ٣٩٧ 1 األزهر

الكليات التكنولوجية 
 0.0 0 5.2 189 131 8 احلكومية

 1.9 ٣٢٩ ٤٨ 17  اجلامعات اخلاصة

20.1 

1 077 0.5 

 4.3 016 9 16.8 211 428 121 اخلاصة اعاهد العليامل

 0.0 0 1.3 241 34 22 اخلاصة ةعاهد املتوسطامل

  العاملون -ب

 عدد العاملني عاهدعدد امل  معاهد التعليم العايل
النسبة املئوية من 

 إمجايل عدد العاملني
النسبة املئوية من 

 إمجايل عدد العاملني
عدد العاملني 

 األكادمييني
اجلامعات 
  احلكومية

 االنتظام
17 37 965 76.68 

93.74 

األساليب  392 25
  اجلديدة

 379 3 14.50 177 7 1 األزهر

  2.56 269 1 8 يةالكليات التكنولوجية احلكوم

 2.90 436 1 17  اجلامعات اخلاصة

6.26 

586 

 234 2 3.34 654 1 121 اخلاصة اعاهد العليامل

 19 0.02 8 22 اخلاصة ةعاهد املتوسطامل

  .وحدة التخطيط االستراتيجي :املصدر
بعد إنشاء جامعة  ١٩٥٧وقد بدأ منو التعليم العايل يف مصر اعتباراً من عام 

مث اختذت احلكومة يف . يادة فرص وصول سكان الصعيد إىل التعليم العايلأسيوط لز
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أواخر السبعينيات خطوات إضافية لتدعيم التعليم العايل بفتح سبع جامعات جديدة 
يف مجيع أرجاء البلد، مثل جامعة املنيا اليت كانت أحد الفروع السابقة جلامعة 

  .أسيوط
  النتائج واالستنتاجات الرئيسية

األمية وزيادة معدالت املشاركة حمو جمال حرزت مصر تقدما كبريا يف لقد أ
  .التعليمية

ومثة أمهية . األقاليمبني  وال سيماومع ذلك، فال تزال هناك اختالالت كبرية، 
  .فيما يتصل بفرص العملونوع اجلنس لتحصيل العلمي لتفاعل بني ابالغة ل

قابل الطلب من سوق العمل، غري أن زيادة املعروض من خرجيي اجلامعات يف م
  ".بطالة املتعلمني"يتسببان يف واإلفراط يف إنتاج خرجيي العلوم االجتماعية 

ويف الوقت نفسه، يوجد عجز يف املهارات الفنية املتوسطة واملرتفعة املستوى، 
 واملكانةولكن التعليم الفين والتدريب املهين يعانيان من قلة االستثمارات 

  .ةاالجتماعي
 قيدمؤسسات التعليم العايل اليت استوعبت النمو يف عاتق على تقع ضغوط  ومثة

  .الطالب دون زيادة التمويل مبا يتناسب مع هذا النمو
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  التطويراستراتيجية  -الفصل الثالث

الفصل الظروف االقتصادية واالجتماعية يف مصر، وخطتها  هذا يبحث
يف الناشئة  التوقعاتو احلتمياترافية، ودميغاالقتصادية اخلمسية، وحتدياا ال

يف أمامها التعليم العايل والبحث العلمي، واخليارات االستراتيجية اليت  جمال
  .إىل مواءمة تعليمها العايل مع احتياجاا سعيها

  عرض عام
 يف الفصل السابق الوقوف على عدد من اجلوانب الرئيسية للحالة االقتصادية مت

  .تها اإلمنائيةالتنمية واستراتيجي يف جماليف مصر واحتياجاا 
الشباب من  سكااكثرة يف مصر موقعها االستراتيجي، و نقاط القوةمن أكرب 

قاعدة اقتصادية ، و)دون اخلامسة عشرة من العمريف املائة  ٣٩(يف عامل يشيخ 
متنوعة نسبياً، والتقدم الكبري احملرز يف خالل السنوات األخرية يف سبيل التحرير 

قطاعات الصناعة وباإلضافة إىل . االقتصادي واندماجها يف االقتصاد العاملي
التقليدية، مثل املالبس اجلاهزة والنسيج واألثاث والورق واملستحضرات الصيدالنية، 

ستة جماالت باهتمام خاص، حيث يعتقد أن ملصر فيها ميزة استهدفت احلكومة 
واإللكترونيات االستهالكية  ،وهذه ااالت هي اآلالت واملعدات اهلندسية. نسبية

واحلرف  ،والتكنولوجيا احليوية ،وعلوم احلياة ،ومكونات السيارات ،الكثيفة العمالة
  .اليدوية

كما هو مذكور يف لتغلب عليها، ئيسية اليت يتعني اوتتضمن أوجه القصور الر
الفصل السابق وكما سيتبني باستفاضة يف الفصول التالية، ارتفاع نسبة السكان غري 

، وسوق العمل )يف املائة ٣٠حنو (احلاصلني على التعليم املناسب، واألمية الوظيفية 
دارة إلالعتيق العمل يف املائة من السكان، وإطار  ٤٠غري النظامية اليت تضم حوايل 

ضعف و ،القطاع العام، واالفتقار إىل التوازن، واختالف اآلراء بشأن التعليم العايل
  .نظام البحث العلمي والتنمية
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ولقد بذلت جهود كثرية، وصرفت نفقات ضخمة لتوسيع املشاركة التعليمية 
وعلى الرغم من هذه اجلهود، وبالنظر إىل . والتحصيل العلمي يف مجيع أحناء مصر

سنة ظلوا  ١٥يف املائة فقط من األطفال البالغني  ٢٠فإن  لتحدي املتبقي،حجم ا
، ويترك معظمهم التعليم بسبب ٢٠٠٨ين يف مؤسسات التعليم الرمسية يف عام مقيد

  .بشأن تعليم اإلناث يف املناطق الريفية املشاعرتضارب الفقر أو ألسباب ثقافية مثل 
ال املهرة، ورفع يادة املعروض من العمويتوقف إحراز التقدم يف املستقبل على ز

ودة تشكيل رأس املال البشري واالرتقاء جبمعدالت املشاركة التعليمية والنجاح، 
عن طريق التعليم والتدريب، وحتسني الروابط بني التعليم العايل واحتياجات سوق 

، العمل، وتعزيز الروابط بني التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار الوطين
  .ومواصلة تدويل الروابط االقتصادية

  اخلطة اخلمسية للحكومة
 التطويرحددت وزارة التنمية االقتصادية املصرية العناصر الرئيسية الستراتيجية 

مرتفع من ستوى مبيتسم االقتصادية يف البلد الرامية إىل حتقيق اقتصاد مستدام 
  .التوظيف

  االستراتيجية
  :ات مرتفعة من التوظيف فيما يليتعتمد استراتيجية حتقيق مستوي

  لشركات الصغريةبااصة اخلعناية التشجيع االستثمارات اخلاصة، مع. 
 ويتحقق هذا من . متطلبات سوق العملمبا يتفق وودة العمالة االرتقاء جب

 .خالل صقل املهارات البشرية بتحديث مراكز التدريب
  سوق العملتطوير نظام التعليم إلنتاج عمال مهرة مؤهلني لدخول. 
  تضييق الفجوة بني العرض والطلب يف سوق العمل خبفض معدالت

فرصة ثانية  توفروالتوسع يف خدمات الدعم اليت التسرب من التعليم، 
 .للتعلم

  حتسني أداء سوق العمل من حيث التنسيق بني العرض والطلب، وذلك
بتشجيع التسويق وبتنشيط دور مكاتب التوظيف احلكومية وحتسني 

اا، فضال عن تنظيم عمل مكاتب التوظيف اخلاصة، باإلضافة إىل قدر
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حاالت الزيادة والعجز يف فرص العمل  قيدإنشاء قاعدة بيانات ل
 .والحتياجات التدريب وإعادة التدريب

  األهداف الكمية
  السكان

 ْيف األلف يف سنة األساس  ٢٦,٢ض معدل املواليد من خف
ل السنة األوىل من اخلطة، يف األلف خال ٢٥,٢إىل ) ٢٠٠١/٢٠٠٢(

 ).٢٠٠٦/٢٠٠٧(يف اية اخلطة  األلفيف  ٢١,٢مث إىل 
 ْيف  ٦,١يف األلف يف سنة األساس إىل  ٦,٢ض معدل الوفيات من خف

يف اية يف األلف  ٥,٩األلف خالل السنة األوىل من اخلطة، مث إىل 
 .اخلطة

  يف األلف  ١٩,١احلد من املعدل الطبيعي للزيادة السكانية ليصل إىل
، يف اية اخلطة يف األلف ١٣,٣خالل السنة األوىل من اخلطة، مث إىل 

 .يف األلف يف سنة األساس ٢٠مقارنةً بنحو 
 ْيف املائة يف املتوسط خالل اخلطة  ١,٧٥النمو السكاين إىل معدل ض خف

مليون نسمة يف اية  ٧٢إىل عدد سكان مصر يصل ، حبيث يةاخلمس
 .مليون نسمة يف سنة األساس ٦٥,٩يف مقابل  )٢٠٠٦/٢٠٠٧(اخلطة 

  حتقيق استقرار نسيب يف حجم اهلجرة اخلارجية ليظل على املستوى احلايل
مليون شخص، وهو عدد املصريني املقيمني يف اخلارج  ١,٩البالغ 

 ).اهلجرة املؤقتة(
  ر عدد السكان بنحواية اخلطة،  ٧٣,٩ومن مث، يقد مليون نسمة يف

 .املصريون املقيمون يف اخلارج مبا يف ذلك
يقدر أن نسبة السكان دون السادسة من العمر من حيث اهليكل العمري، 

يف املائة يف السنة  ١٤,٦إىل  ٢٠٠١/٢٠٠٢يف املائة يف سنة  ١٤,٨ستنخفض من 
وسيؤدي هذا إىل . ٢٠٠٦/٢٠٠٧يف املائة يف سنة  ١٣,٨األوىل من اخلطة، مث إىل 

يف  ٦٢,١إىل  ٢٠٠١/٢٠٠٢يف املائة يف عام  ٦٣,١الة من يف عبء اإلع اخنفاضٍ
ومن . ٢٠٠٦/٢٠٠٧يف املائة يف عام  ٥٧,٩، مث إىل ٢٠٠٢/٢٠٠٣املائة يف عام 

نسمة، ماليني  ٥,١املتوقع أن حتدث زيادة يف عدد السكان يف سن العمل إىل 
  .خلمسيةمليون نسمة يف اية اخلطة ا ١,٠٢وزيادة يف السكان يف سن التعليم إىل 
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  قوة العمل
مليون  ١٧,٩٥طة اخلمسية إىل زيادة عدد العاملني مما يقرب من اخلدف 

مليون شخص يف عام  ٢١,٤إىل حنو  ٢٠٠١/٢٠٠٢شخص يف عام 
ومن املستهدف خالل . يف املائة ٣,٤٥، مبعدل منو سنوي يبلغ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

شخص، حمققا زيادة  مليون ١٨,٥السنة األوىل من اخلطة أن يصل عدد العاملني إىل 
 ٣,٥شخص، ومعدل منو يبلغ  ٥٣٧ ٠٠٠قدرها  ٢٠٠١/٢٠٠٢سنة األساس  عن

 ٠٠٠لة، حبيث يبلغ املعدل السنوي هذا باإلضافة إىل الوظائف املستبد ،يف املائة
  .عامل ٦٥٧

  التعليم والتدريب
  :تويل االستراتيجية األولوية ملا يلي

  إدماج مسامهات القطاع تشجيع املشاركة يف جانب الطلب عن طريق
 .املناهجاخلاص يف تصميم 

  الصناعة بتوفري قطاع روابط أقوى بني اجلامعة والعمل على إقامة
التدريب الداخلي يف املصانع للطالب، مشاركة الكليات يف القطاع 

 .اخلاص
 االت اليت يرتفع فيها الطلبوطرح برامج من أجلها ،التعرف على ا. 
 االستمرار يف إجراء دع اخلرجيني مع مطالبتهم بتقدمي تغذية راسات تتب

 .لتحسني تصميم املناهج وتقدمي املشورة املهنية مرتدة
:  من خطة التنمية االقتصادية هذهغائبنيوميكن مالحظة أن مثة بعدين مهمني 

تسخري البحث والتنمية وزيادما لدعم جماالت النمو االقتصادي واالبتكار ‘ ١’
قدرة مصر  لزيادةاملشاركة عن عمد عن طريق التعاون الدويل ‘ ٢’ ،ذات األولوية

  .شبكاا حتقيقاً الستدامة قدرا التنافسيةتوسيع و
  رايفدميغالنمو ال استيعاب

كان هناك منو يف الطلب على التعليم العايل يف مصر عبر عنه النمو يف معدل 
يتضاعف خالل اخلمس الذي كاد " اإلمجايل قيدمعدل ال"املشاركة الظاهرة أو 

يف املائة  ٢٧,٧إىل  ١٩٨٣-١٩٨٢يف املائة يف سنة  ١٦والعشرين سنة املاضية من 
سنة، مما وصل بإمجايل  ٢٣-١٨بالنسبة للفئة العمرية  ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف سنة 
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الطالب املقيدين حبسب  ١-٣ويبني اجلدول . طالباً ٢ ٤٣٨ ٦٣٦إىل  حاالت القيد
  .نوع مؤسسات التعليم العايل

فوفقاً للخطة . ومن املتوقع أن يستمر الطلب على التعليم العايل يف النمو بقوة
االستراتيجية لوزارة التعليم العايل، من املتوقع أن ينمو معدل القيد اإلمجايل من 

 ٢٠٢١/٢٠٢٢يف املائة يف عام  ٣٥,٠إىل  ٢٠٠٦/٢٠٠٧يف املائة يف عام  ٢٧,٧
ومع وضع ). يف املائة ٤٠غ معدل النمو وهناك تصور أكثر تفاؤال يتوقع أن يبل(

تقديرات النمو السكاين اليت أعدها اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف 
يف املائة يف العدد اإلمجايل  ٢٩االعتبار، ستفرض الزيادة استيعاب زيادة قدرها 

، )يف املائة ٣٥لتصور ا(طالب  ٣ ٣٩٤ ٠٠٠طالب إىل  ٢ ٦٤٢ ٠٠٠للطالب من 
، كما هو مبني يف )يف املائة ٤٠لتصور ا(طالب  ٣ ٨٨٨ ٠٠٠وأكثر من بل 

وباألرقام املطلقة، من املتوقع أن تتراوح الزيادة يف حاالت القيد بني . ٢- ٣اجلدول 
  .حالة ١ ٢٤٦ ٠٠٠و ٧٥٢ ٠٠٠

  نوع املؤسسة بعدد الطالب املقيدين يف التعليم العايل يف مصر حبس ١- ٣اجلدول 

  نوع املؤسسة
٢٠٠٥/٢٠٠٦  

 الطالب املقيدون )نسبة مئوية(اإلمجايل  قيدمعدل ال

 013 050 1 11.7  اجلامعات احلكومية
 727 361 4.5 )األساليب اجلديدة(اجلامعات احلكومية 

 286 366 4.1 األزهر
 675 17 0.2 املعاهد العليا احلكومية

 480 144 0.5 اجلامعات اخلاصة
 203 37 1.6 الكليات التكنولوجية
 626 422 4.6  املعاهد العليا اخلاصة

 626 38 0.4 املعاهد املتوسطة اخلاصة
 636 438 2 27.7  اموع

  .قاعدة بيانات وحدة التخطيط االستراتيجي، وزارة التعليم العايل، مصر: املصدر
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إىل  ٢٠٠٦/٢٠٠٧من يف التعليم العايل  قيدال تطورإسقاطات  ٢- ٣اجلدول 
٢٠٢١/٢٠٢٢  

 ٢٠٢١/٢٠٢٢ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
 ٢التصور  ١التصور 

 
 قيدمعدل ال

 قيدمعدل ال  قيدال اإلمجايل
 قيدمعدل ال قيدال  اإلمجايل

 قيدال اإلمجايل

 000 888 3 %40.00 000 394 3 %35.00 000 642 2  %27.73 اموع
 %47  %29 الزيادة بالنسبة املئوية

يف املائة إىل  ٢٨عايل من افتراض حدوث زيادة يف املشاركة يف التعليم الويوحي 
مليون  ١,١ما يقرب من  بأن ٢٠٢١-٢٠٠٦يف املائة على مدى الفترة  ٣٥

يف يف املائة سنويا  ٣إىل مكان يف اجلامعة مبعدل منو يبلغ  ونسيحتاجمشارك إضايف 
ميسوراً إذا مت توسع الهذا سيكون و. عاما ١٥على مدى ) ٧٣ ٣٠٠(املتوسط 
ؤسسات اخلاصة وغري اجلامعية، وكذلك يف الربامج النمو يف املأغلب  استيعاب

غري أن حتقيق التغيري الالزم يف أمناط قيد . مدة والتعلم املختلط األساليب صراألق
  .جوهريةالطالب سيستدعي تغيريات هيكلية وثقافية 

 ٦٤و ١٥فيما بني (من املتوقع أن ترتفع النسبة املئوية للسكان يف سن العمل و
وسيتعني  .٢٠٢٠يف املائة يف عام  ٦٧إىل  ٢٠٠٧املائة يف عام  يف ٥٥من ) عاما

إيالء عناية متزايدة لتطوير مهارات قوة العمل للكبار باعتبار ذلك مصدرا من 
  .مصادر حتسني اإلنتاجية

التالية لتعداد عام (وباإلضافة إىل ذلك، تبني التقديرات السكانية األخرية 
اإلخصاب، مما يضيف املزيد إىل تدفق  حدوث زيادة كبرية يف معدالت) ٢٠٠٦
وهكذا، من املتوقع أن يسفر . ٢٠١٢املدارس اعتبارا من عام  املقيدين يف الشباب

  .٢٠٢٤ذلك عن زيادة كبرية يف تدفق الطالب على التعليم العايل اعتبارا من عام 

مة ءمالأكثر  ةهيكلي قاعدةميثل العقد القادم نافذة من الفرص ملصر لبناء و
الشباب واشتراكهم يف التعليم العايل، مع استحداث تيعاب النمو يف عدد الس

، تشمل تياجات املتنوعة للدارسني الكبارأساليب ووسائل جديدة للوفاء باالح
  .مفرصة ثانية، وحتسني مسارات التعلمنحهم 
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ومن شأن التوسع يف االشتراك مع توخي فعالية التكاليف عن طريق تطبيق احلد 
توسط لتكلفة الوحدة الطالبية لربامج مكونة من دورات أقصر مدةً األدىن امل

بالكفاءة أن ميكِّن من حتقيق عملية التوسع بصفة أساسية عن  وأساليب أداء متسمة
، والتوسع يف تقدمي القطاع اخلاص املهينالتدريب طريق حتديث التعليم الفين و

وسيتطلب هذا . تلط األساليبللتعليم، وزيادة استخدام التعليم اإللكتروين واملخ
التعديل الكبري يف املشاركة يف التعليم التايل للمرحلة الثانوية تغيريا كبريا يف هيكل 

الفين الثانوي التعليم الثانوي، يشمل تدابري إضافية للحد من مجود مساري التعليم 
  .والعام

صريني من وقد أعربت احلكومة املصرية عن اهتمامها بتحسني إعداد اخلرجيني امل
  .أجل أماكن العمل احلديثة

وحىت لو جنحت مصر من خالل خطتها للتنمية االقتصادية يف حتقيق توسع كبري 
غري املرجح أن يصبح الطلب الداخلي من سوق العمل التوظيف، فمن يف فرص 

وهكذا، حيتاج التعليم . كافيا الستيعاب كل الزيادة اإلضافية يف خمرجات اخلرجيني
  .متغايرةعمل يف بيئات دولية  آلفاقإعداد اخلرجيني  العايل إىل

  اخليارات االستراتيجية للتعليم العايل
إن مستقبل مصر يتوقف إىل حد كبري على املسامهات اليت سيقدمها التعليم 
العايل والبحث العلمي عن طريق تنمية مهارات الشعب املصري، وعن طريق توليد 

نافس على الصعيد الدويل، وعن طريق اعتماد تفرص العمل يف شركات قادرة على ال
التكنولوجيات احلديثة لتلبية االحتياجات االجتماعية والبيئية، وعن طريق حتديث 

  .القطاع العام وإشاعة احلرفية يف جنباته

إحداث منو مستدام يف الوظائف الرامية إىل الوطنية  التطويروتتطلب استراتيجية 
عاملي زيادة كفاءة التعليم العايل يف أربعة جماالت واندماج أقوى يف االقتصاد ال

  :رئيسية، هي
  تلبية احلاجة إىل مهارات متوسطة ومرتفعة املستوى عن طريق االستثمار

يف رأس املال البشري املضيف للقيمة، وإحالل التوازن يف املعروض من 
 .خرجيي اجلامعات والتعليم الفين
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 تهدفة عن طريق مستوى رفيع من تدعيم االبتكار يف قطاعات النمو املس
 .البحث والتنمية

  زيادة التحصيل العلمي اإلمجايل عن طريق التوسع الفعال من حيث
التكلفة يف قيد الطالب كوسيلة للحد من الفقر والعوز، وحتسني 

 .اإلنتاجية الوطنية
  حتسني كفاءة مؤسسات التعليم العايل واستجابتها عن طريق حتسني

ارا، وزيادة التنويع يف أساليب تقدمي اخلدمات ختصيص املوارد وإد
 .التعليمية

ولكي يقدم التعليم العايل هذه املسامهات الضرورية، ال بد له من أن خيضع 
سيظل فوإن مل يتم هذا اإلصالح، . يإلصالح جوهري على صعيد االقتصاد اجلزئ

  .يق التنميةعلى حتققدرة مصر تكلفةً تنال من التعليم العايل خمتالً، وسيشكل 
واملشاكل الرئيسية اليت يواجهها قطاع التعليم العايل ونظام االبتكار الوطين 
معروفة جيدا، وتتخذ احلكومة املصرية، بالتشاور مع القطاع وأصحاب املصلحة 

من بني هذه نسوق و. اآلخرين، خطوات ملموسة لتحقيق حتسينات بعيدة املدى
  :اخلطوات املبادرات احلميدة التالية

  ودة التعليم األساسي والثانوي، مبا يف ذلك االعتراف االرتقاء جبتدابري
 .بأمهية جودة املدرسني وجودة التعليم

 االعتراف بضرورة حتسني االنتقال من املدرسة إىل مرحلة التعليم التالية، 
 .وإىل سوق العمل

  جترييب على حنو(إدخال خدمات اإلرشاد الوظيفي يف املدارس الثانوية(. 
  ،٢٠٠٧مضاعفة متويل التعليم العايل يف إطار اخلطة اخلمسية. 
  يف ( رئاسة رئيس الوزراءب التنمية التكنولوجيةلعلوم وا صندوقإنشاء

، ومبشاركة قادة احلكومة وقطاع األعمال و اتمع )٢٠٠٧متوز /يوليو
 .احمللي

 لب إنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لتقدمي متويل مدفوع بالط
 .على أساس تنافسي من أجل مبادرات البحث والتنمية والتطوير

 إقامة شبكة مراكز نقل التكنولوجيا. 
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  مثل خفض عدد (توحيد التخصصات يف برامج تعليم واسعة النطاق
، مما ميكَّن من تقدمي برامج )٧إىل  ٣٩عليم الزراعي من تالربامج يف ال

 .رجينيمهيكلة على حنو أفضل، ومن تعدد مهارات اخل
  معهدا فنيا متوسطا يف  ٤٧حتديث التعليم الفين واملهين عن طريق ضم

 .كليات تكنولوجية، وإنشاء جمالس أمناء إلدارا
  وضع ترتيبات أكثر إحكاما لالعتماد املؤسسي ولضمان جودة الربامج

واملؤسسات، مبا يف ذلك إنشاء هيئة وطنية لضمان جودة التعليم 
 .يف إصالح النظام ساهميمما  – واالعتماد

  التمويل التنافسي من أجل حتسني األداءإدخال نظام. 
  مشروع تطوير "مليون جنيه مصري للمرحلة الثانية من  ١ ٠٠٠رصد

 ."مشروع ضمان اجلودة واالعتماد"من أجل " التعليم العايل
إىل أين : وتتمثل األسئلة الرئيسية املطروحة على صعيد السياسات فيما يلي

  ىل أي مدى وبأي سرعة ميكن متابعة هذه اإلصالحات؟نتجه؟ وإ
  :أمام القرار السياسي ثة خيارات واسعةتوجد ثال

 إضافة املزيد من التوقعات إىل نظام يعمل : اإلبقاء على الوضع الراهن
 .وظيفياً يه وخمتلتوجوفاقد البأكثر من طاقته 

 مع  –السياسات إدخال تغيري جذري على منوذج : التغيري التحويلي
التصدي للحقوق املكتسبة اليت حتول دون إضافة القيمة من أجل مصر، 

 .تغيري هيكلي وثقايف جوهريإىل دفع الو
  لإلمكانات عن طريق  رحليواملاإلطالق املتعمد : التدرجيياإلصالح

استحداث أدوات سياساتية جديدة، مع وضوح األهداف الطويلة 
 .ااألجل واتساق الوسائل املؤدية إىل بلوغه

للسياسات يف وقد صمم الفصالن التاليان إلطالق الضوء على أنسب مسار 
  .مصر
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  التوصيات

لبناء  صر أن تستفيد من نافذة الفرص الدميغرافية على مدى العقد التايلينبغي مل
ومشاركتهم يف التعليم العايل،  الستيعاب النمو يف عدد الشبابأكثر مالءمة  إطار

ل جديدة للوفاء باالحتياجات املتنوعة للدارسني مع استحداث أساليب ووسائ
  .الكبار

حيتاج اإلصالح اهليكلي إىل توسيع قاعدة اشتراك أفواج جديدة وخباصة من 
خالل حتديث التعليم الفين واملهين، وتوسيع نطاق ما يوفره القطاع اخلاص من 

  .خدمات تعليمية، وزيادة استخدام التعلم اإللكتروين واملختلط األساليب
بدال (ودة التعليم اجلامعي لالرتقاء جبينبغي االهتمام خالل هذه املرحلة االنتقالية 

، وبناء متباينة، مع التمييز بني املالمح املؤسسية لتحقيق مهام )من التوسع الكمي
  .قدرات اجلامعات إلدارة أنفسها بطريقة يتزايد فيها اعتمادها على أنفسها

ي إىل االستناد إىل مستوى تنافسي على الصعيد حتتاج القدرة على البحث العلم
  .إىل إدماجها يف التعليم اجلامعي ،يف جماالت خمتارة، والدويل
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  نظام واحلوكمة املؤسسيةال تسيري -الفصل الرابع

نظام التعليم  تسيريحيدد هذا الفصل النماذج املوجودة يف مصر ل
ليم العايل العايل، ومناذج التنظيم الداخلي ملختلف مؤسسات التع
ويبحث . يف سياق التطورات الدولية يف جمال إصالح القطاع العام

احلاجة إىل إجياد توازنات جديدة بني توجيهات احلكومة، 
والسلطة التقديرية للمؤسسات، واآلليات املستندة إىل السوق يف 

وتقترح . يف مصرسياسات التعليم العايل املتطور لطار اإل
  .النظام واحلوكمة املؤسسية يريتستوجيهات إلصالح أطر 

  مقدمة
يتضح من الفصول السابقة أن مصر حققت قدرة تنافسية إقليمية وعاملية، 

متدرجة لزيادة جودة مواردها طويلة األجل واستراتيجية النهوض بوسوف حتتاج إىل 
على  ولتحقيق هذه األهداف، سيكون لزاماً. البشرية وقدرا على البحث واالبتكار

. فيها لتعليم العايلان جتري حتوالً يف هيكل وأداء واستجابة ومتويل نظام مصر أ
. احلاجة إىل إطار تنظيمي جديد للنظام بشأنويوجد يف مصر توافق واسع يف اآلراء 

الصادر عن املؤمتر الوطين إلصالح التعليم  إعالن العمل الضرورةوقد أكد على هذه 
ورئيس اجلمهورية ، والذي أقره رئيس ٢٠٠٠شباط /العايل الذي عقد يف فرباير

علقة بالسياسات، تالوزراء، والذي شددت عليه مرارا وتكرارا بيانات احلكومة امل
  .واحدة من األولوياتاالستعراضات اخلارجية للسياسات  واعتربته

اليت ومصر تشارك يف مبادرة احلكم الرشيد من أجل التنمية يف الدول العربية 
اون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبرنامج إدارة احلكم يف املنطقة تدعمها منظمة التع

وقد نشأ هذا النهج أثناء السعي إىل . العربية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
حتديد سري العمل الفعال يف القطاع العام فضال عن العالقات بني احلكومات 

 برنامج سياسايت واسع النطاق لزيادة على النهج ويشتمل. واملواطنني والربملانيني
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وتركز إصالحات . شفافية احلكومات ومساءلتها ومسؤوليتها وكفاءا ومشاركتها
ومنع حمددة على خفض األعباء اإلدارية باألخذ بالتعيني والترقية استناداً إىل اجلدارة، 

ات على وتؤثر هذه التغري. الفساد، وتقدمي اخلدمات اإلدارية على شبكة اإلنترنت
، وازنةجماالت حيوية إلصالح التعليم العايل، تشمل التخطيط االستراتيجي، وامل

  .)OECD, 2005( وختصيص املوارد، والتوظيف يف القطاع العام
استحداث ) أ(: وتتطلب مواصلة اإلصالح تضافر اجلهود يف ثالثة جماالت

خاهلا على نظام التعليم قدرات جديدة تتيح للدولة املصرية توجيه التحسينات املراد إد
استحداث قدرات جديدة تتيح ملؤسسات ) ب( ،العايل والتأثري عليها وتنسيقها

التعليم العايل التمركز على الصعيد االستراتيجي، واملشاركة مبزيد من اإلدراك يف 
إقامة عالقات جديدة بني ) ج( ،جمتمعاا، وإدارة أنفسها مبزيد من الكفاءة التكاليفية

  .واملؤسسات داخل بيئة العمل األكثر تنافسية الدولة
  إطار السياسات

معايري اتمع ) أ(: هناك ثالث قوى تشكل نظم التعليم العايل املعاصرة وأداءها
أسلوب عمل قوى السوق عن طريق الطلب ) ج( ،سلطات الدولة) ب( ،األكادميي

قدمي خدمات الطلب على عمالة اخلرجيني، واملنافسة بني م) د(على الطالب، 
وكما نوقش ذلك يف الفصول السابقة، وسيناقَش بصفة خاصة يف . التعليم العايل

  .الفصل اخلامس، يتزايد عمل هذه القوى يف بيئة تكتسب الطابع الدويل
تقرير املصري يتمثل يف ويوجد يف بلدان عديدة تقليد قوي وجدير بالفخر 

، اال من خالل التحقيقات ويفسح هذا التقليد، يف أحسن حاالته. األكادميي
وقد قامت . العلمية والنقد لفهم طبيعة األشياء بعيداً عن مظهرها أو ادعاءاا الكاذبة

جمتمعات عديدة، تقديراً منها لقيمة النهوض باملعرفة على املدى البعيد، مبنح 
ل استقال("املؤسسات األكادميية، وال سيما اجلامعات، استثناءات خاصة يف تنظيمها 

وميكن أن يؤدي هذا التقليد، يف "). احلرية األكادميية("وتسيري أعماهلا ") اجلامعة
أسوأ حاالته، إىل االنعزال عن اتمع األوسع نطاقاً الذي يدعم الوسط األكادميي، 

يف  املعيارين اتمعيني املتمثلنيوإىل احلماية الذاتية املرجعية اليت ال ميكن تربيرها أمام 
وإن مل ختضع املعايري األكادميية القوية للتقييم فقد تؤدي أيضا إىل . والفعالية الكفاءة

فقدان التنوع وإهدار املوارد داخل النظام الوطين، حيث إن اإلعالء من شأن املكانة 
  ١.يحيفز حماكاة منوذج تنظيم البحث اجلامع
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وافع قوية وميكن أن تكون ضغوط األسواق وأشباه األسواق يف التعليم العايل د
وبإمكاا أن توسع نطاق اخليارات املتاحة أمام الطالب عن . لالبتكار والكفاءة

طريق االنفتاح على مزيد من التنوع يف مقدمي اخلدمات التعليمية الذين يعرضون 
كما أن النظام األكثر  .أماكن وأوقات خمتلفة وبأسعار خمتلفةتعلم يف لسبال ووسائل 

الطلب على الطالب، مع ثبات العوامل األخرى، يقدم بدوره استجابة للوفاء بتنوع 
  .مسامهة أكثر دينامية عن طريق إنتاج اخلرجيني للوفاء مبتطلبات سوق العمل يف البلد

املركزي القوي للتعليم العايل  تسيريولعدة بلدان، من بينها مصر، تقاليد تنتهج ال
وقد نشأت . الدولة يف أيدي ةسلطتتمركز فيها العرب مرورها مبرحلة اتمعات اليت 

من التعليم العايل وهيمنة غلب عليه وحدة التوقعات تيف سياق  تسيريأشكال ال
ويف حاالت عديدة، مع اتساع حجم النظام، تنمو . األنواع واألدوار املؤسسية

، فتكثر وتتداخل بال ترابط عرب خمتلف الوزارات واهليئات، وتصبح تسيريآليات ال
ويف حني أن تدابري املراقبة قد تخمد روح املبادرة املؤسسية، فإا ال . باءمثقلة باألع

متسقة  عائداتتواكب الطبيعة املتغرية للنظام وأصبحت وسيلة ضعيفة لتحقيق 
  .للحكومة

وميكن لدوافع نظم التعليم العايل املتعلقة بكل من السوق والدولة أن تؤدي إىل 
فعلى . يفها مؤسسات التعليم العايل إىل اتمعأمة تفقد بعضا من القيمة اليت تض

سبيل املثال، ميكن أن حتدث خسارة االت املنح الدراسية اليت ال تقدرها سلطات 
عليها أو يتأرجحون بشأا حبيث  طلب الدارسنيالدولة حق قدرها أو اليت قد يقل 

 برغباتشدة وعالوة على ذلك، فالنظام املدفوع ب. تتهدد قدرا على االستمرار
. الطالب قد يؤدي إىل فجوات يف خمرجات اخلرجيني للوفاء مبتطلبات سوق العمل

. من جودة التعليم ينالوميكن أن تؤدي الضغوط التنافسية إىل خفض للتكاليف 
وميكن لظروف معينة مرتبطة بتمويل البحوث من املصادر احلكومة والتجاري على 

ويف . و حتدث تضييقا للنهج وتقصريا ألجلهحد سواء أن تقوض الرتاهة العلمية أ
البلدان اليت اضطلعت فيها اجلامعات وال تزال تضطلع بدور يف إشاعة الدميقراطية يف 
اتمع، ميكن أن تثري التطورات املعاصرة أسئلة جوهرية بشأن السبب املنطقي من 

  :وجود املؤسسات
لسلطة، وسواء كانت حرية االستفسار واحلوار واحلديث بصراحة أمام اتشكل 

سلطة احلكومة أن سلطة من ميولون اجلامعة، أو أولئك الذين يديروا، مسألة 
ومن األمهية مبكان أن يفهم رؤساء . حيوية لنشاط اجلامعة وفائدا للمجتمع
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اجلامعات وجمالس إدارة اجلامعات هذا املصدر األساسي من مصادر قوة 
أن يتحلوا بالقوة يف الذود عنه، وأال يغريهم املؤسسات، وأن يثابروا على دعمه، و

. فاألشياء اليت جتعل اإلدارة صعبة يتعني إزالتها أو إصالحها: زيف الغلبة اإلدارية
  .)Bolton, 2008( فاجلامعة اليت تسهل إدارا ليس جبامعة على اإلطالق

 ا لدفع نظامٍهوبينما جيب أن تؤدي السوق دورا قويا، فال ميكن تركها وحد
وعلى احلكومة دور ضروري، . للتعليم العايل يساهم مسامهة كاملة يف جمتمعه

كدورها يف ضمان العدالة وفرص الوصول، واحلفاظ على اجلودة واملعايري، ولكن 
ويف السياق . هذا الدور ال بد من أن ميكَّن لالستجابة والرتاهة ال أن يقلل منهما

تنسيق نظام أكثر انفتاحا يتضمن شبكة بقيادة والتعليم العايل بال تسيري يرتبطاملعاصر، 
الطالب، وتفاعالت من أكثر تنوعا من املؤسسات احلكومية واخلاصة، وتنوعاً أكرب 

مؤسسية مع نطاق أوسع من أعضاء اتمع يشمل الشركات واملنظمات غري 
 للوفاء بأولويات تسيريعلى الال يقتصر اهلدف ويف هذا السياق الواسع، . احلكومية

وسع الرامي إىل االستجابة للمصلحة العامة األ تسيرياحلكومة، وإمنا يشمل أيضا ال
ومثة حتد تواجهه مصر، كما تواجهه بلدان عديدة، يتمثل يف . نطاقا واألطول أجال

التحول من السياسات واهلياكل املصممة يف عهد سابق ملراقبة العالقات بني الدولية 
صممني لتحقيق العائدات املطلوبة يف بيئة معاصرة سياسة وهيكل مواملؤسسات، إىل 

  .أكثر تنوعا ودينامية
للبلد،  تسيريومن املهم أيضا أن تشكل القيم األكادميية جزءا من استراتيجية ال

ومثة عدة خيارات متاحة لتحقيق . إال إذا كانت تغلب عليها متاما أغراض كربى
ة التعليم العايل يف اهليئات هذه الغاية، مثل إدماج أصحاب الرأي السديد وخرب

وباإلضافة إىل . املركزية املقدمة للمشورة واملعنية بالتنسيق يف جمال التعليم العايل
فأثناء الترويج للوسائل املؤسسية الداخلية املؤدية إىل التنظيم يف إطار هذه ذلك، 

 و الداخلواملوجهة حنالقيم، ال بد من التحول من أشكال املزاملة اجلماعية القدمية 
يتمثل اخليار الرئيسي و .تتسم مبزيد من احلرفية واملساءلةواملنغلقة إىل اإلدارة اليت 

لتحقيق هذا الغرض يف إدماج أعضاء خارجيني يف جمالس إدارة املؤسسات، مع 
اختالفات يف هذا اخليار تعكس اختالف التوازنات بني األعضاء الداخليني 

  .خلارجيةواخلارجيني، ومصدر التعيينات ا
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  النظام تسيري
على الوسائل اليت تشجع من خالهلا احلكومات املكونات  تسيريينطوي ال

ايل باألهداف االستراتيجية املؤسسية للنظام الوطين على العمل على ربط التعليم الع
مباشرة أو غري مباشرة، وقد تتضمن آليات إما  تسيريوتكون حمفزات ال. للبلد

ويعكس التوازن بني الوسائل  .ية، وتعاقدية، وتنافسيةتنظيمية، وهيكلية، ومال
، وقوة مؤسسات للبلد اشرة وغري املباشرة عادةً مدى نضج االقتصاد السياسياملب

  .توافق القيم املؤسسية واحلكوميةمدى التعليم العايل به، و
األدوات والترتيبات املؤسسية اخلارجية اليت تسعى إىل "بأنه  تسيريويعرف ال

 ,Ferlie( "ة السلوكيات التنظيمية واألكادميية داخل مؤسسات التعليم العايلحوكم
دورا للدولة أقل تدخال وأكثر تيسريا، حتدد من خالله ويفترض املصطلح  .)2007

الدولة األهداف الوطنية، وتضع هيكل احملفزات، وتستخدم طائفة من األدوات 
وميكن أن يكون استخدام  .عوائدلاللتأثري على السلوك املؤسسية وأدائه، وترصد 

كفاءا يف متناول احلكومة، مثلما هو احلال من خالل  متابعةاألدوات السياساتية و
  .جنلتراإلكتلك املوجودة يف جملس متويل التعليم العايل " هيئة عازلة"وجود 

وترى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن البلدان حتتاج إىل إحالل 
للمرحلة الثانوية، سواء  من أجل التعليم التايل تسيريت الوازن يف استخدامها ألدواالت

  :واختيار الطالبالتنافس من خالل التوجيهات واحملفزات احلكومية، أو من خالل 
 –الوفاء باالحتياجات االجتماعية (تتضمن الوسائل املمكنة لبلوغ هذين اهلدفني 

ورفع العائدات إىل املستوى ) تقالل املؤسسياالقتصادية الوطنية، وتعزيز االس
األمثل يف جماالت اجلودة والكفاءة واستجابة النظام، على سبيل املثال، أدوات 
مثل عقود األداء أو التمويل املتصل باألداء، ومجع ونشر معلومات أكثر وأفضل 

 ...تقدمي املعلومات إىل أصحاب املصلحةالنظام، وتطوير السياسات، و تابعةمل
واعتمادا على الظروف الوطنية، قد ترغب احلكومات يف تقييم كيفية استخدام 
التنافس املؤسسي واختيار الطالب من املنظور االستراتيجي وسيلةً لتحقيق 

وميكن أن . مستوى أقوى من األداء عرب نظامها للتعليم التايل للمرحلة الثانوية
، وإتاحة إمكانية حتويل يتحقق هذا باالعتراف بأنواع جديدة من املؤسسات

أو الدعم الطاليب، وتعزيز التحويل االئتماين وترتيبات /اإلعانات املؤسسية و
بني املؤسسات، وحتسني توفري املعلومات عن اجلودة  احلراكاالرتباط لزيادة 
  .(Santiago et al., 2008) للطالب احملتملني
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يف التقدم  ات املناسبةوسيكون أصعب حتد هو إحالل التوازن املناسب يف األوق
املصري، وخباصة التوازن بني التنظيمات احلكومية وآليات السوق، وبني املركزية 

وينطوي  .املباشرة وغري املباشرة تسيريوالالمركزية يف اختاذ القرارات، وبني وسائل ال
 معهذا التحدي أيضا على تصميم أدوات تنظيمية ومتويلية وأدوات للمساءلة تتالءم 

  .وف وتساعد يف بلوغ األهداف الوطنية دون خنق االبتكار والتمايز املؤسسينيالظر
  احلوكمة املؤسسية

أي  ،ال تشري احلوكمة كثريا إىل ما تفعله املؤسسات، وإمنا إىل كيفية أدائها له
األساليب والوسائل اليت حتدد املؤسسة من خالهلا توجهاا وتنظم نفسها لتحقيق 

كن أن تفهم احلوكمة، بوجه عام، على أا تنطوي على ومي. الغرض من وجودها
توزيع السلطة واملهام بني الوحدات داخل كيان أكرب، وأساليب التواصل والرقابة "

  .(Ricci, 1999) "فيما بينها، وسري العالقات بني الكيان والبيئة احمليطة
: بعاد املؤسسةمن أمتعددة أبعاداً ويف التعليم العايل، تتناول عمليات احلوكمة 

وكيفية اتصاهلا باألعضاء الداخليني  ،كيفية ممارستها للسلطةو ،كيفية متاسك أجزائها
وكيفية تفويضها  ،وكيفية اختاذها للقرارات ،)الطالب وأعضاء هيئة التدريس(

ويتضمن . للمسؤولية عن القرارات واإلجراءات الداخلية، ومدى قيامها بذلك
ارة املؤسسات ورؤساء املؤسسات، وهياكل هيكل احلوكمة دور جمالس إد

يف ختصيص املوارد،  وسياساممشاركتهم، وقواعدهم اإلجرائية والتأديبية، 
  .وإعداد التقارير تابعةوترتيبام إلدارة األداء وامل

إن احلوكمة الرشيدة تيسر اختاذ قرارات تتسم بالعقالنية واالستنارة والشفافية، 
املهمة  الصفاتومن . والفعالية على املستوى التنظيمي وتؤدي إىل حتقيق الكفاءة
وينبغي أن يكفل اختاذ القرارات إحالل التوازن املالئم . للحوكمة الرشيدة الرتاهة

بني املصاحل املتنوعة، واالعتراف باألسباب اليت تقف وراء تضارب املصاحل، وعدم 
  .(Trakman, 2008) تغليب مصلحة واحدة على املصاحل األخرى ألسباب تعسفية

ومن االعتبارات الرئيسية العالقة اليت تربط حوكمة املؤسسات بالدولة، ويف 
وعلى . املؤسسي وتأثريه على األداء املؤسسياملقام األول مدى االستقالل 

للحوكمة الداخلية عندما ينتقل  تستحدث قدرات جديدةاملؤسسات بالضرورة أن 
تعلقة بقبول الطالب، والتوظيف، واملناهج، موضع حتمل املسؤولية عن القرارات امل

ويطرح نفسه هنا سؤال مهم . واستخدام املوارد املالية إىل املستوى املؤسسي
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هل ينبغي أن ينتظر نقل املسؤوليات الربهنة : االنتقاليتعلق بإدارة هذا لسياسات ل
زايدة ال على قدرة املؤسسة على إدارا، أم أن القدرة على إدارة املسؤوليات املت

  تتطور إال بعد نقلها؟
يعرض نيفي وفان فوغت صورة الستمرارية العالقة بني احلكومة ومؤسسات 

، (Neave, 1994) "إشراف الدولة"منوذج  إىل" الدولة رقابة"التعليم العايل من منوذج 
، أو "تسيريال"إىل " التجديف"وهو يتمثل يف االنتقال من التدخل إىل التأثري، أي من 

ويقول فيلدن إن هذا التحول يصبح ضرورياً . املتعديلتنظيم اجلزئي إىل التنظيم من ا
  :بسبب اتساع نطاق نظم التعليم العايل املعاصرة ومدى تعقدها

عن طرق موظفني ال ميكن القيام بإدارة فعالة تمعات أكادميية معقدة جدا 
ويف منحها . هاحكوميني بعيدين عنها، وينبغي ترك هذه املهمة للمؤسسات نفس

يتيح هلا ممارسة كما أنه احتياجاا اإلدارية خمتلفة، بأن االستقاللية اعتراف 
وهكذا تتجلى القيود اليت تفرضها اإلدارة املركزية . ا األكادميية بالكاملاحري

  .(Fielden, 2008) جابةتاالسيتحلى بيتسم باملرونة ولنظام حيتاج إىل أن 
  الستقالل املؤسسي واملساءلة واالستجابةالنظام مع ا تسيريتفاعل 

أو " (اإلجرائي"واالستقالل " املوضوعي"مثة تفرقة مفيدة بني االستقالل 
املوضوعي فيشري إىل سلطة املؤسسات أما االستقالل . (Berdahl, 1990) )التشغيلي

ن تقبلهم على حتديد سياسة أكادميية وحبثية تتضمن ما تدرسه وكيفية تدريسه، وم
يف املناصب األكادميية، وما تبحث فيه وما تنشره، طالب، ومن توظفهم وترقيهم ك

  .وما متنحه من درجات علمية
يف ااالت غري األكادميية سلطة املؤسسات وأما االستقالل اإلجرائي، فيشري إىل 

أساساً، مثل زيادة الدخل وإدارة النفقات، والتعيينات غري األكادميية، واملشتريات، 
ويتضمن االستقالل اإلجرائي حرية املؤسسة يف إدارة شؤوا اإلدارية . برام العقودوإ

 وتوسيع نطاق املوارد املالية املتاحة هلا بطريقة حذرة لتحقيق أولوياا
(Government of India, 2005).  

ضروري " قالل املوضوعياالست"ومسوغ التفرقة بني نوعي االستقالل هو أن 
يوفر السلطة التقديرية " االستقالل اإلجرائي"كادميية، يف حني أن ة األحلفظ الرتاه

وميكن  .التشغيلية الضرورية لالستجابة املؤسسية لالحتياجات والظروف املختلفة
يف البيئات  القول إن االستقالل اإلجرائي شرط مسبق ملمارسة االستقالل املوضوعي
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سات على التمويل على أساس فعلى سبيل املثال، عندما حتصل املؤس. الدينامية
بدال من عدد حاالت قيد ) مرتبات العاملني يف املقام األول(تكاليفها السابقة 

بل إا ستستمر . الطالب رغبات، ينعدم دافعها إىل االستجابة للتغريات يف الطالب
يف ج مدفوع بالعرض جتاه إنتاج اخلرجيني، قد يتعارض مع ديناميات سوق عمل 

عبئة مواردها، مبا يف ذلك عندما تكون للمؤسسات سلطة تقديرية على تو. خلرجينيا
ن فيها، فإا تتمتع مبزيد من املرونة يف تكييف ما تعرضه من تعليم وفقاً العاملو

املؤسسات ويضمر  تتحجروعندما تنكر هذه السلطة التقديرية،  .للظروف املتغرية
  .النظام

وهي املسؤولية اليت . عملة االستقاللية، فهي الوجه اآلخر من "املساءلة"أما 
وميكن أن تتجلى األبعاد املختلفة . تتحملها املؤسسة بدورها لقاء احلرية املمنوحة هلا

املسؤول أمام من، وألي غرض، وملصلحة من : للمساءلة عن طريق األسئلة التالية
  (Burke, 2004, p. 2) من، وبأية وسيلة، وبأي آثار؟

 سؤالالساءلة وفوائدها اختالفا كبريا حبسب اإلجابة على وختتلف أغراض امل
فاختالف توقعات الطالب، وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني، ". منل: "التايل

وتعارضها  –واملسؤولني احلكوميني، واتمع على وجه العموم ، وأرباب العمل
  .ينشئ حتديات خطرية أمام مؤسسات التعليم العايل –أحيانا 

وسائل املساءلة باختالف أساليب املساءلة اليت تعتمد عليها واليت  وختتلف
وصفها بوركي بأا بريوقراطية، ومهنية، وسياسية، وإدارية، وتتعلق بالسوق 

التقنيات واآلثار باختالف أسلوب وختتلف . (Burke, 2004, p. 2) والسوق املوجهة
لتركيز على املدخالت والعمليات، فاملساءلة البريوقراطية مثالً جتنح إىل ا. املساءلة

وتستخدم التنظيم كأداة سياسية، يف حني أن املساءلة اليت ترتكز على السوق تؤكد 
على املخرجات والعائدات، وتستخدم أدوات مثل احلوافز املالية، والكشف 

  .للجماهري عن املعلومات املتعلقة باألداء
ء يف منظمة التعاون والتنمية يف وعلى مدى العقدين املاضيني يف البلدان األعضا 

امليدان االقتصادي ويف بلدان أخرى، حدثت اإلصالحات يف حوكمة التعليم العايل 
التعليم العايل يف  فقد تأثرت إصالحات. يف سياق تغريات عامة يف إدارة القطاع العام

تأثراً  ، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وإندونيسيا، ودول أخرى،أستراليااليابان، وكوريا، و
  .صالح القطاع العامشاملة إلبالغاً بربامج 



 89  تسيري النظام واحلوكمة املؤسسية 
  

 ٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر

  منوذج حكومة اململكة املتحدة إلصالح اخلدمة العامة ١- ٤الشكل  

  .Benington (2007): املصدر 

يف برامج " اإلدارة العامة اجلديدة"وقد كان االجتاه السائد هو اعتماد ُج 
 ٤-١وترد يف الشكل . (Ferlie et al., 1996) إصالح اخلدمة العامة والتعليم العايل

وميكن . مسات تصميم سياسة اإلدارة العامة اجلديدة، كما مت تنفيذها يف بريطانيا
اإلتيان بوسائل أسرع  – التحديث: الوقوف على ثالثة عناصر رئيسية من هذا النهج

داء وأكثر مرونة للموازنة واإلدارة واحملاسبة على أداء اخلدمات، بطرق منها متابعة األ
األخذ بآليات السوق  – والتكييف لألسواقيف مقابل مؤشرات قابلة للقياس، 

وآليات تنافسية تفصل املشترين عن املنتجني، وتشجع استجابة املستخدمني، وتنظر 
االعتماد على  – التقليل إىل احلد األدىن، و"مستهلكني"بوصفهم " العمالء"إىل 

ختاذ القرارات إىل وحدات أصغر، ومنح تلك بنقل ا" التفريغ"املصادر اخلارجية أو 
  .(Shattock, 2008)الوحدات سلطة تقديرية تشغيلية أكرب 
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الالمركزية، ُج إلدارة العامة اجلديدة على ا أوىل موجاتوقد شددت 
بنقل اإلصالحات ريات يواعتمدت بلدان عديدة هذه التغ. واخلصخصة، والسوق

لكافية يف كثري من األحيان للظروف اخلاصة عن أماكن أخرى، دون إيالء العناية ا
وسرعان ما صار النهج منطياً، فأصبح يف جمال التعليم العايل يستحث . بكل بلد

  .(Kogan, 2000) "هيمنة النظم على القيم األكادميية"االمتثال عن طريق 
واستنادا إىل استقصاء لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

بوين كيونغ املوظف بوزارة تنمية املوارد البشرية الكورية التغيريات األخرية خلص 
املباشرة  رقابةتغري كبري يف دور احلكومة املركزية من ال) أ(: على النحو التايل

بواسطة سياسة " من بعد تسيريال("إىل املشاركة غري املباشرة ) بالقواعد واألنظمة(
زيادة االستقالل اإلجرائي ) ب( ،)د إىل تقييم األداءأو نظام للحوافز يستن/تعاقدية و

مع احلد من االستقالل املوضوعي من حيث حتديد اجلامعات لألولويات 
تعزيز املهام اإلدارية والقيادية داخل اجلامعات، مع إضعاف مبدأ ) ج( ،االستراتيجية

ادة التأكيد على زي) د( ،)تقاسم احلوكمة بني القيادة األكادميية(التقليدي " الزمالة"
يف اختاذ اجلامعات للقرارات إلدخال ) أي الصناعة واحلكومة(املشاركة اخلارجية 

اختيار "و" املنافسة بني مقدمي اخلدمات"التأكيد على ) ه( ،فلسفة خدمية
  .(Byun, 2008) لجامعات يعتمد آليات السوقلللتشجيع على توجه " املستهلك

، أصبحت "املدفوعة بالسوق"الالمركزية  ومع االجتاه حنو املزيد من النظم
. احلكومات ترى ضرورة إلعادة حتديد وهيكلة عالقاا مع مؤسسات التعليم العايل

وتنشأ هذه الضرورة من خليط من الضغوط والغموض، جيعل الوضع الراهن غري 
ضرورة قيام مؤسسات التعليم العايل باستيعاب ومن بني هذه الضغوط . قابل للدوام

يتمتعون بنطاق أوسع من اخللفيات والقدرات والتطلعات، واالستجابة  طالب
وباإلضافة إىل ذلك، تسعى احلكومات إىل رفع . للطلبات املتغرية يف سوق العمل

والفرص  اإلتاحةاستجابة املؤسسات لألولويات احلكومية الكربى، مثل ضمان 
يمية، والبحث العلمي للسكان احملرومني واملناطق اليت تقل فيها اخلدمات التعل

. (Burke, 2004a; Crosstalk, 2005) جل التنمية االقتصاديةالتكنولوجيا من أو
أيضا عن خطر تضييق التنوع يف نظام التعليم العايل بالبلد الناتج من  خاوفوتنشأ امل
اللتحاق باملؤسسات املرموقة وتقارب املهام والسمات املؤسسية يف االطالب  رغبات

ومثة دعوات أيضا إىل ضمان اجلودة وتوفري محاية . همة البحث اجلامعيةيف اجتاه م
وذلك  (OECD, 2004b) املستهلك للطالب يف املؤسسات احلكومية واخلاصة
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من بيئات منخفضة الدخل،  القادمونبأساليب تشمل مساعدة الطالب، وال سيما 
  .(Johnstone, 2003) للتغلب على ارتفاع تكاليف الدراسة

اوف من أن حتبط صفوة السلطة احمللية، يف السياقات املنقولة، اهلدف ومثة خم
فكثريا ما تعرب احلكومات . (Bardham, 2002) املتمثل يف خدمة املصاحل الوطنية

وال سيما (وهيئاا املركزية عن خماوفها من عدم مالءمة كفاءة اإلدارة املؤسسية 
 ;OECD, 2004a) )ة دد املصلحة العامةاإلدارة املالية اليت تنطوي على خماطر حمتمل

Middlehurst, 2004) .شى أعضاء هيئة التدريس واملوظفون ويف الوقت نفسه، خي
سلعة ودد كالتعليم وتعامل القيم األكادميية  تنحي جانباًُج التعميم اإلداري اليت 

، وخيشون من أن تعين زيادة (Bok, 2003; Geiger, 2004) البحث العلمي
ستقالل املؤسسي يف حتديد ظروف العمل فقدان احلقوق واحلمايات األساسية اال

  .(OECD, 2003; Amaral, 2003) املرتبطة بوظائف اخلدمة املدنية
وتساهم هذه املخاوف يف الضغوط املتنامية الرامية إىل زيادة املساءلة يف البلدان 

ز من املخاوف التقليدية فقد انتقل التركي. (Salmi, 2008) يف مجيع أحناء العامل
املتعلقة مبساءلة املؤسسات احلكومية أمام احلكومة عن استخدام مدخالت املوارد إىل 

وتنشأ الطلبات ال عن احلكومات . ختوف أكرب يتعلق باملساءلة عن العائدات واألداء
فحسب، وإمنا عن الطالب وأرباب العمل ونطاق أوسع من أصحاب املصلحة 

تحداث أطر ، ينطوي جزء رئيسي من عملية بولونيا على اسويف أوروبا. أيضا
مث تستخدم . والتنافس على الدرجات العلمية عائدات التعليمللتأهيل ميكن ربطها ب

 ,Salmi, 2008) من عمليات ضمان اجلودة واالعتماد هذه األطر يف جيل جديد
pp.1-2).٢٣  

ستخدام عناصر من كثر حداثة على تكيف برامجايت بااألصالحات اإلوتنطوي 
ومن بني . النهج القدمية واجلديدة ملواجهة املشاكل اليت ظهرت يف املوجة األوىل

العيوب املشتركة اليت مت التعرف عليها نقص قدرة النظام الالمركزي واملخصخص 
على ضمان االستجابة لألغراض احلكومية، وضعف املساءلة احلكومية، وصعوبات 

كيانات احلكومية وغري احلكومية املشتتة املسؤولة عن عناصر يف حتقيق التنسيق بني ال
خمتلفة من تنسيق النظام، واحلاجة إىل عملية إصالح أكثر اتساقا تشمل احلكومة 

وقد أكد برنامج اإلصالح منذ أواخر التسعينيات . املتجزئبدال من التنفيذ بكاملها 
اءلة، وتعديل األنظمة، التنسيق، واملس: من القرن العشرين على أربعة موضوعات

  ٤.(Peters, 2001) وإدارة األداء
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ومثة رأي أكثر دينامية من ذلك يف العالقة بني مؤسسات التعليم العايل والدولة 
وهذا املفهوم خيتلف عن ". االستجابة"والسوق واتمع الواسع يتمثل يف مفهوم 

ف املؤسسة، ويتيح أوالً، أنه يفترض قوة تصر: مفهوم املساءلة يف جانبني مهمني
أساليب ووسائل متنوعة للمسامهة يف تعدد التوقعات، وتنوع االحتياجات، وتغري 

 .اخلارجية للمتطلباتاملؤسسات  امتثالعلى بدرجة أقل ؤكد وثانياً، أنه ي ،الظروف
 –ومن بني األدوات املستخدمة يف إعادة حتديد وتصميم العالقات املؤسسية 

  .ملتفاوض عليهاحلكومية أداة االتفاق ا
ففي عالقات مؤسسات التعليم العايل مع احلكومة والسوق، قد ينظر إىل هذه 

وكما ". القطاع الثالث"املؤسسات على أا تتمتع بسمات مشتركة مع منظمات 
اجلامعات شأا شأن منظمات اخلدمة اتمعية غري احلكومية فإن  هو مذكور أعاله،

  :كاال عديدة من املساءلةأشختدم كيانات متعددة وتتحمل 
وبدون مساءلة أمام  ،بدون املساءلة أمام املاحنني، قد تنضب مصادر التمويل

وبدون املساءلة أمام املستفيدين، قد ال  ،اجلهات التنظيمية، قد تلغى املواثيق
وبدون مساءلة أمام أعضاء هيئة التدريس واملتطوعني، قد  ،تستخدم اخلدمات

وبدون املساءلة أمام األعضاء واملكونات السياسية، قد  ،ليةتتآكل القدرة التشغي
  .)Brown, 2007( تقوض املصداقية

وقد ظهرت االتفاقات يف قطاع اخلدمات اتمعية كبديل عن منوذج املساءلة 
الذي يركز على حتفيز " الوكيل –املوكل "فنموذج ". الوكيل –املوكل " املتمثل يف

املقدم للخدمة،  –بطرق منها ترتيبات املشتري ليهم، الوكالء لتحقيق أهداف موك
تستلزم أساسا حتديد املوكلني لتوقعات األداء، وترتيبات اإلبالغ، والثواب والعقاب 

عقد ، فريكز، يف املقابل، على "املساءلة املتبادلة"أما منوذج . عن خمتلف النواتج
وحتدد . ؤولية عن حتقيقهاعلى حتمل املس" املوافقة"اتفاقات حتدد أهدافا مشتركة و

تتطلب تنمية الفهم املشترك واالحترام والثقة "االتفاقات عالقات املساءلة املتبادلة، و
  .)Brown, 2007( "والتأثري املتبادل

وعلى مدى العقد املاضي، ظلت االتفاقات تستخدم يف اململكة املتحدة وكندا 
ومنظمات املتطوعني واملنظمات كطريقة لتحديد العالقات بني احلكومات  أسترالياو

وقد ظهرت . )Casey et al., 2008a( اتمعية وإضفاء الطابع الرمسي عليها
مقدم اخلدمة  –االتفاقات يف معظمها كأداة تصويب لآلثار السلبية لنموذج املشتري 
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 الذي كانت تصطبغ به العالقات احلكومية مع هيئات تقدمي اخلدمات اتمعية
)Casey et al., 2008b(.  

  :عامةً ما يلياالتفاقات وتتضمن نصوص 
 بيان متثيل حيدد اجلهات اليت متثل القطاعات يف اعتماد االتفاق وتنفيذه. 
  وبيان مبادئ يتناول أدوار ووظائف املوقعني على االتفاق، ويشمل ذلك

 .االعتراف باستقالهلا وكذلك حقوقها والتزاماا
 االت التعاون مثل أداء اخلدمات وصياغات واخلطوط العريضة ،

 .السياسات يف خمتلف جماالت االهتمام
  اخلطوط العريضة لصكوك التعاون، مبا يف ذلك مدونات املمارسات

 .احلميدة واهليئات االستشارية وهيئات اختاذ القرارات
 وأحكام والتقييم،  تابعةوبيان بأنشطة التنفيذ، يتضمن عمليات امل

 .)Bullain, 2005( نازعاتآلية لفض امل، واالستعراض
ميجو يف بريطانيا، نبعت االتفاقات من رد فعل /ويف املرحلة التالية حلكم تاتشر

القطاع اتمعي على ختفيضات التمويل احلكومي وحتويل املنح إىل عقود، إىل جانب 
الذي انتهجته حكومة " الثالث سلوباأل"ويف إطار ج . زيادة الطلب على املساءلة

اتفاق بشأن العالقات بني احلكومة تنفيذ  ١٩٩٨دأت احلكومة يف عام بلري، ب
إطار عام "وقد وصف هذا االتفاق نفسه بأنه . جنلتراوالقطاع الطوعي واتمعي يف إ

ويف . )Home Office, 1998( "وآلية متكني لتحسني العالقة بني احلكومة والقطاع
". جلنة االتفاق" ٢٠٠٧ام ، حلت حمله يف ع"مفوض لالتفاق"عني ، ٢٠٠٦عام 

أكثر "ويف السنة نفسها، عرض االتفاق على احملكمة العليا، فصدر قرار بأن االتفاق 
  .)Casey et al., 2008a( "بنية معقودة تعهدبل هو  ،من جمرد قائمة رغبات

ويف الواليات املتحدة، أُعد دليل ألفضل املمارسات يف اتفاقات التعليم التايل 
، يعترب اتفاق املرحلة ٢٠٠٧نوية من أجل رابطة احلكام الوطنية يف عام للمرحلة الثا

حمركاً جديداً ملواءمة التعليم التايل للمرحلة الثانوية مع "التالية للتعليم الثانوي 
  ":اقتصادات الواليات

يستطيع من بني اجلهود األخرى املبذولة إلصالح التعليم التايل للمرحلة الثانوية 
ام إطار االتفاقات لتشجيع نظام التعليم التايل للمرحلة الثانوية للحكام استخد

املهام واملخرجات الرئيسية لنظام يشدد وأصحاب املصلحة اآلخرين لالتفاق على 
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على االبتكار يف مقابل احلصول على تعهدات من الواليات باستقرار امليزانية 
 National Governors( والنهوض باستقاللية التعليم التايل للمرحلة الثانوية

Association, 2007(.  
ينطوي االتفاق على إرساء ما "ويف إطار النهج املفضل لرابطة احلكام الوطنية، 

  :يلي
حيدد االتفاق أهدافا طويلة األجل لتناول التحديات االقتصادية الرئيسية  .أهداف
إخضاع وهدفها هو . تقدير شامل تقييموعادة ما تكون مستندة إىل  –للوالية 

املؤسسات للمساءلة عن بلوغ األهداف يف مقابل تعهد الوالية بإحالل االستقرار 
يف ميزانية التعليم التايل للمرحلة الثانوية، واملكافأة عن األداء اجليد، وتوفري 

  .االستقاللية عن طريق إزالة القيود اإلدارية
على أدوار يف إطار االتفاق جيري بعد ذلك التفاوض  .الوالياتمسؤوليات 

وتقدم الوالية توجهات واضحة بشأن . الواليات والتعليم التايل للمرحلة الثانوية
وعالوة على ذلك، حتدث . توقعاا وأولوياا لنظام التعليم التايل للمرحلة الثانوية

استناداً إىل كيفية تلبية ) جزاءاتأو (مليزانية مرتبطاً حبوافز االواليات استقرارا يف 
ومتنح الواليات بدورها مزيداً من االستقاللية للتعليم . هداف االتفاقالنظام أل

 –مثل خفض القيود اإلدارية ومتطلبات تقدمي التقارير  –التايل للمرحلة الثانوية 
حبيث تتمتع هذه املؤسسات باحلد األقصى من املرونة لتلبية أهداف االتفاق 

  .الطموحة
يوضع يع األطراف على األدوار واألهداف، ومبجرد اتفاق مج .املساءلة املتبادلة

وتتضمن هذه . نظام للمساءلة لضمان توافر أدوات إلنفاذ العقد من اجلانبني
األدوات الشفافية، واملكافآت، والعقوبات أو اجلزاءات يف حالة عدم الوفاء 

يرتكز االتفاق على نظام بيانات طويل قوي، حبيث يتمكن أصحاب و. بالتوقعات
تتبع أداء الطالب على املدى البعيد وتقدير مكتسبام وفقاً لقياسات  املصلحة من

  ."التعليم التايل للمرحلة الثانوية املتفق عليها
حتوال من االتفاقات اليت يغلب عليها الطابع ) Reindl(يندل اوقد الحظ ر

تكتسب احلكوميني، حنو االتفاقات الرمسية اليت  واملشرعنيالضمين بني اجلامعات 
هذا التحول يف سياق مخسة ضغوط ويضع . )Reindl, 2008( أكثر صراحةا بعطا
ازدياد التوقعات والتدقيق من جانب واضعي (الواقع السياسي : متضافرة" واقعية"
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ازدياد الطلب على املوارد احلكومية يف (والواقع املايل  ،)السياسات وعامة اجلماهري
نشأة اقتصاد املعرفة إىل (الدميغرايف /يوالواقع االقتصاد ،)مواجهة العجز اهليكلي

ازدياد نقل (والواقع التنظيمي  ،)جانب تقدم السكان يف السن وتنوعهم
 ,Reindl( )تكثيف الرتعة حنو اكتساب املكانة الرفيعة(واقع السوق و ،)املسؤوليات

2008(.  
ليت يندل ثالثة أنواع من اتفاقات التعليم التايل للمرحلة الثانوية ااوقد حدد ر

  :نشأت يف الواليات املتحدة
 وتتمتع بتركيز ضئيل على إحالل التوازن  – اتفاقات استقرار اإليرادات

واإليرادات املتأتية من الواليات يف دخل املؤسسات بني إعانات 
 .)متشيعانمثل (فترة زمنية معينة  ىاملصروفات اجلامعية على مد

 تحسني العدالة والكفاءة، مع وتويل اهتماماً واسعاً ل – اتفاقات اإلنتاجية
باملكاسب احملققة يف جمال وصول املقدمة من الواليات ربط اإلعانات 

 .)مثل مرييالند(الطالب إىل التعليم وتقدمهم فيه وإمتامهم له 
  يف  املؤسسي بربنامج عريض لزيادة االستقالل وتتمتع – التطويراتفاقات

 ).الشمالية مثل داكوتا(مقابل الوفاء بأولويات الوالية 
إن اجلمع بني املساءلة واملنافسة القياسية، سواء عن طريق االتفاقات املتفاوض 
عليها أو آليات التمويل املتصلة باألداء، يتيح إمكانية اختبار األساليب والوسائل اليت 

. )Besley, 1995; Seabright, 1996( ميكن بواسطتها تقدمي التعليم العايل
املصممة بطريقة مناسبة، توفر آلية " راتفاقات التطوي"فإن  وباإلضافة إىل ذلك،
املركزية إىل ج يتحلى مبزيد  رقابةاملستوى املرتفع احلايل من الإلدارة االنتقال من 
  .ستقاللية ملؤسسات التعليم العايلالنظام حيقق املزيد من اال تسيريمن الالمركزية جتاه 

  النظام يف مصر تسيري
ويضطلع رئيس اجلمهورية فيه . العايل يف مصر مغرق يف املركزيةإن نظام التعليم 

بأدوار مهمة من بينها التمتع مبجموعة من السلطات مثل السماح بإنشاء 
املؤسسات، وتعيني رؤساء اجلامعات احلكومية، وتعيني رؤساء مجيع الكيانات 

شرا على الكيانات الرئيسية اليت تؤثر تأثريا مبا ٢-٤ويعرض الشكل . الرئيسية
  .وفيما يلي موجز بأدوار اهليئات الرئيسية. التعليم العايل يف مصر



   تسيري النظام واحلوكمة املؤسسية 96
  

٢٠١٠ والبنك الدويل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي © التعليم العايل يف مصر  

  وزارة التعليم العايل
التعليم العايل بكافة شؤون التعليم العايل من خالل اإلشراف  وزارةتص خت

لسياسات لصياغة من ختطيط والتعليم التايل للمرحلة الثانوية جماالت  للكوالتنسيق 
ومثة . شرف الوزارة أيضاً على تدريب معلمي التعليم األساسيوت. لجودةلومراقبة 

، وهي مسؤولة عن "املركزي التنسيقمكتب "وحدة بالغة األمهية يف الوزارة هي 
 مراقبة عمليات دخول الطالب إىل التعليم العايل وتوزيعهم على اجلامعات احلكومية

  .)١٩، الصفحة )ب(٢٠٠٨وزارة التعليم العايل، (
لبحث العلمي حبافظتني تضمان التعليم ر التعليم العايل والدولة لوخيتص وزي

العايل وكذلك البحث العلمي الذي ال يتم فقط يف اجلامعات وإمنا أيضا يف نطاق 
  .عريض من معاهد ومراكز البحوث، كما هو مبني يف الفصل السادس

هر فجامعة األز. ومثة مؤسستان ال ختضعان الختصاص وزارة التعليم العايل
ختضع ملسؤولية اإلدارة املركزية ملعاهد األزهر، وهي إدارة تابعة للمجلس األعلى 

واجلامعة األمريكية يف القاهرة تتمتع بوضع قانوين فريد كمؤسسة خاصة ال . لألزهر
  .بشأن إنشاء اجلامعات اخلاصة١٩٩٢لعام  ١٠١ختضع الختصاص القانون رقم 

ومية واخلاصة وغريها من مؤسسات وعلى الرغم من أن معظم اجلامعات احلك
التعليم التايل للمرحلة الثانوية ختضع الختصاص وزارة التعليم العايل، فإن كل قطاع 

فجميع اجلامعات احلكومية ينظم أعماهلا القانون . يعمل مبوجب سلطة قانونية خمتلفة
ومجيع . ، وختضع لوالية الس األعلى للجامعات١٩٦٢الصادر يف عام  ٤٩رقم 

وختضع لوالية الس األعلى  ١٠١اجلامعات اخلاصة تعمل يف إطار القانون رقم 
لسنة  ٥٢٨أما الكليات التكنولوجية فتعمل يف إطار القانون رقم . للجامعات اخلاصة

  .وختضع لوالية الس األعلى للكليات التكنولوجية ٢٠٠٣
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 Source: Aims McGuinness, OECD/World Bank review team, 2008, based on The :املصدر

Universities Organisation Law No. 49/1972, the Country Background Report and other 

documents.  

  الكيانات احلكومية اليت يتجاوز مستواها مستوى وزارة التعليم العايل
وهو كيان مستقل يتبع رئيس  - يشرف اجلهاز املركزي للمحاسبات

. لى حسابات األداء املايل للكيانات احلكومية ويسعى إىل منع الفسادع - اجلمهورية
  .وخيصص ممثل عن اجلهاز املركزي للمحاسبات لكل جامعة حكومية

املكاتب والكيانات الرئيسية اليت هلا  ٢- ٤الشكل 
  سلطة مباشرة أو غري مباشرة على التعليم العايل يف مصر
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ويضطلع رئيس الوزراء بدور حموري يف قيادة السياسية العامة للنظام، وذلك 
دعم ويشكل مركز املعلومات و. بطريقة مباشرة من خالل رئاسة جملس الوزراء

لتخطيط وحتليل السياسات على هذا املستوى من الرئيسية ل ةوحدالاختاذ القرار 
  .احلكومة

ومثة عدة كيانات تتحمل مسؤوليات كبرية تتعلق بالتعليم العايل وتتبع رئيس 
  :الوزراء، مبا يف ذلك ما يلي

 اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 
 لس األعلى للعلوم والتكنولوجياانظر الفصل السابع( ا.( 
 وهي كيان مستقل أنشئ واالعتماد يئة القومية لضمان جودة التعليماهل ،

) ٢٠٠٦لسنة  ٨٢القانون رقم ( ٢٠٠٧يف عام  مجهوريمبوجب قرار 
ل هيئة االعتماد الوحيدة جلميع أنواع ومستويات التعليم يف مصر وميث

، والتعليم الفين ةاجلامعية لالتعليم العايل، والتعليم السابق للمرح(
والغرض الرئيسي منه هو تقدمي الدعم ألكثر من ). والتدريب املهين

ضمان اجلودة، وإعدادها  لتطبيق إجراءاتمؤسسة تعليمية  ٥٠ ٠٠٠
 ٥.لالعتماد، ومنحها االعتماد

  تطوير التعليم، وهو كيان مستقل ختصص له موارد لدعم صندوق
 ٦).٢٠٠٤لسنة  ٢٩٠قانون رقم ال(تطوير التعليم على مستويات خمتلفة 

  لس األعلى لتنمية املوارد البشرية يف عام أنشئلتصميم  ٢٠٠٠ا
آب /استراتيجية قومية للتدريب والتوظيف انتهى إعدادها يف أغسطس

والغاية من االستراتيجية هي تصميم نظام للتعليم الفين . ٢٠٠٢
طار قانوين والتدريب املهين يستجيب الحتياجات السوق، واستحداث إ

ومؤسسي جديد ملدارس ومراكز التعليم الفين والتدريب املهين لزيادة 
ومن بني نتائج هذه . راكاستقالليتها، وحتسني قدرة العمالة على احل

. وتوحيدهااالستراتيجية االعتراف بربامج التعليم الفين والتدريب املهين 
 ,OECD( ئفملعايري املهارات اخلاصة بالوظا حمدداتويعد الس 

2008(. 
. ضطلع عدة وزراء مبهام تؤثر تأثريا مباشرا أو غري مباشر على التعليم العايليو

 :ومن بني أمهها ما يلي
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  خمصصاتوزارة املالية مسؤولة عن السياسة املالية العامة وعن حتديد 
وتقيد وزارة املالية . امليزانية للجامعات احلكومية والكليات التكنولوجية

ؤسسات على إعادة ختصيص األموال من فيما بني بنود امليزانية قدرة امل
يف املائة من  ٧٠وال سيما البند األول اخلاص باملرتبات الذي ميثل (

كما أن وزارة املالية تضع سياسات وأنظمة تقيد ). إمجايل امليزانية
فعلى سبيل املثال، تشترط وزارة . املوارد الذاتيةإيرادات استخدامات 

مثل (املوارد الذاتية على اجلامعات أن تودع كافة إيرادات  املالية
أو من رسوم الربامج  املقدمة للمجتمعاملتأتية من اخلدمات اإليرادات 

من مئوية وأن تسلم اجلامعات نسبة  ،يف بنك مصر )ذات الطابع اخلاص
 ).الثامنانظر الفصل (إىل وزارة املالية املوارد الذاتية هذه 

  إذ . القومية" االستثمار"مسؤولة عن ميزانية  االقتصاديةالتنمية وزارة
جيب أن حتصل كافة زيادات امليزانية اليت تقترحها اجلامعات احلكومية 

 .التخطيط على موافقة وزارة املتكررةإىل امليزانية  إضافةً
  كل العمالة احلكومية يف مصر، وزارة التنمية اإلدارية مسؤولة عن

باخلدمة املدنية، وجيب أن توافق /لة احلكوميةوتشرف على تنظيم العما
على عدد وظائف أعضاء هيئة التدريس يف املؤسسات احلكومية 

 .والكليات التكنولوجية
  عن نظام التعليم السابق للمرحلة اجلامعية،  التعليم مسؤولةالتربية ووزارة

. العايل مبا يف ذلك نظام التعليم الفين والتدريب املهين غري التابعني للتعليم
ومن الواضح أن وزارة التعليم تؤدي دورا مهما يف إعداد الطالب 
للتعليم والتدريب التاليني للمرحلة الثانوية، ولكن الوزارة مسؤولة أيضا 

، وهي االمتحان املوحد خلرجيي املدارس الثانوية الثانوية العامةعن إدارة 
 .الذي يستخدم يف حتديد القبول يف التعليم العايل

 واهلجرة، ووزارة التجارة ة وزارات أخرى مثل وزارة القوى العاملة مث
 أووالصناعة، ووزارة الصحة تضطلع مبهام مثل تشغيل مراكز البحوث 

برامج التدريب، وهي عناصر مهمة للتعليم والتدريب التايل للمرحلة 
ووزارة التعاون الدويل مسؤولة . الثانوية بوجه عام ونظام البحث العلمي

اتفاقات التعاون مع البلدان األخرى، مبا يف ذلك إنشاء املؤسسات عن 
 .الدولية مثل اجلامعة املصرية اليابانية
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 حوكمة قطاع التعليم الفين والتدريب املهين
يدار النظام احلكومي بواسطة عدد كبري من اهليئات احلكومية اليت تعمل عادةً 

إىل إحالل املزيد من التنسيق  بصورة مستقلة، وإن كانت احلكومة قد سعت مؤخراً
فيما بينها، وإىل زيادة التماسك يف سياسات التعليم الفين والتدريب املهين بإنشاء 

العاملة  وزير القوىالس األعلى لتنمية املوارد البشرية، وهو هيئة ثالثية يرأسها 
 واهلجرة وتضم عضويتها وزراء التعليم والتعليم العايل والصناعة والتنمية
. التكنولوجية، والكهرباء والطاقة، والصحة والسكان، واالتصاالت، والبترول

ويشمل األعضاء اآلخرون ممثلني عن النقابات، ورابطات أرباب العمل، والصندوق 
  .االجتماعي للتنمية

الذي أصدره الس  تنمية املهارات يف مصرالسياسات املتعلقة ببيان ويعرض 
بشرية اخلطوط العريضة لألهداف االستراتيجية للحكومة يف األعلى لتنمية املوارد ال

إطار ) أ: (جمال التعليم الفين والتدريب املهين يف مصر، ويتضمن إعداد ما يلي
نظام للتعليم الفين والتدريب ) ب( ،تعزيز التعلم مدى احلياةللمؤهالت من أجل 

جديدة حلوكمة قاعدة قانونية ومؤسسية ) ج( ،املهين يستجيب لطلبات االقتصاد
وقد . راكتعزيز قدرة العمالة على احل) د( ،مؤسسات التعليم الفين والتدريب املهين

: ظهر من هذه األهداف عدد من أولويات التنمية القصرية األجل، من بينها ما يلي
إنشاء إطار متكامل ‘ ٢’ ،قطاعاتإنشاء إدارة ثالثية للتدريب يف فرادى ال‘ ١’

وضع ‘ ٣’ ،يب املهين بواسطة أمور من بينها صالته بالتوظيفللتعليم الفين والتدر
استعراض املبادرات ذات الصلة ‘ ٤’ ،إطار ملؤهالت التعليم الفين والتدريب املهين
إصالح ‘ ٥’ ،الستمرار املبادرات القيمةاليت يدعمها املاحنون بغية إعداد خيارات 

ها املزيد من املسؤوليات املالية أدائها ومنح تابعةإدارة مراكز التدريب احلكومية مب
  .إنشاء سوق تدريب غري حكومية كبرية‘ ٦’ ،واحملاسبية عما جتريه من عمليات

  حوكمة اجلامعات احلكومية
يشكل الس األعلى للجامعات هيئة التنسيق والتنظيم املركزية للجامعات 

رون رؤساء ويتضمن أعضاؤه اآلخ. ويرأس الس وزير التعليم العايل. احلكومية
اجلامعي التعليم  شؤون من ذوي اخلربة يف"اجلامعات احلكومية، ومخسة أعضاء 

يعينون ملدة سنتني قابلة للتجديد بقرار من الوزير املختص بالتعليم ، "والشؤون العامة
 .العام للمجلس األمني، باإلضافة إىل العايل بعد أخذ رأي الس األعلى للجامعات
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ام للمجلس األعلى للجامعات بقرار مجهوري بناء على توصية من ويعين األمني الع
رسم السياسة العامة "... وتتمثل املسؤولية العامة للمجلس يف . وزير التعليم العايل

للتعليم اجلامعي والبحث العلمي يف اجلامعات والعمل علي توجيهها وتنسيقها مبا 
ومية واالجتماعية واالقتصادية  حتقيق األهداف القريوتيس بلدانيتفق مع حاجات ال

وتتضمن مسؤوليات الس  ٧).٤٩من القانون رقم  ١٩املادة " (والعلمية للدولة
  :األعلى للجامعات ما يلي

  حتديد املعايري وضوابط اجلودة إلعداد الربامج األكادميية، والكليات
ري واجلامعات ومؤسسات التعليم العايل اجلديدة، ومراقبة تطبيق هذه املعاي

 .والضوابط
 املوافقة على الربامج األكادميية استناداً إىل مرجعية إطار أكادميي. 
  تشكيل فريق من األوساط األكادميية للعمل كممتحنني خارجيني يف

كافة التخصصات لضمان املساواة يف جودة طالب السنة الدراسية 
 .النهائية ومشروعات التخرج واألعمال

 مة للقبول، ومعايري وعدد الطالب املقبولني يف اقتراح وإقرار السياسة العا
 .كل ختصص وكلية وجامعة

  معادلة الدرجات األكادمييةحتديد أساليب. 
 وتنفيذ إطار ونظام لترقية أعضاء هيئة التدريس األكادمييني يف  وضع

، )ب(٢٠٠٨وزارة التعليم العايل، ( مؤسسات التعليم العايل واجلامعات
 .)٣٦الصفحة 

  :على للجامعات مسؤول أيضا عما يليوالس األ
  مبعايري ختصيص األموال العامة اليت تقدم إىل كل جامعة التوصية

 .حكومية
  املوافقة على اللوائح التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية والقواعد

 .الناظمة للكليات واملعاهد
ن رقم فالقانو. ويعرف القانون اجلامعات احلكومية بأا كيانات مستقلة

  :ينص على أن ٤٩
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هيئات عامة ذات طابع علمي وثقايف، ولكل منها شخصية اعتبارية اجلامعات 
ات ال تتعارض مع الغرض األصلي الذي هبوهلا أن تقبل ما يوجه إليها من 

  .)٧املادة ( أنشئت من أجله اجلامعة
لكل جامعة موازنة خاصة ا تعد على منط  "وينص القانون كذلك على أن 

  ).٨املادة " (زنات اهليئات العامةموا
بوضع قانوين مستقل، اجلامعات متتع على ينص  ٤٩القانون رقم يف حني أن و
هو أن حوكمة اجلامعات مدجمة بشكل كبري يف  - كما هو مذكور أعاله - فالواقع

وزارة التعليم العايل والس األعلى للجامعات وعدة كيانات أخرى، وختضع لسلطة 
وحيدد القانون أيضا مواصفات تفصيلية فيما يتصل باحلوكمة الداخلية . هذه اجلهات

وتسيري أعمال اجلامعات احلكومية، تشمل تشكيل ومسؤوليات جمالس اجلامعات، 
  .وتعيني رؤساء اجلامعات ومدة خدمتهم، وهيكل ومسؤوليات الكليات واألقسام

من أعضاء (األكادمييني الشروط املتعلقة بتعيني املوظفني  ٤٩وحيدد القانون رقم 
وعلى . ، ومهام األكادمييني، وشروط العمل األخرى)هيئة التدريس والباحثني

العكس من غري األكادمييني الذين يعتربون موظفني حكوميني خيضعون للقوانني 
الشروط املتعلقة باألكادمييني حمددة فإن  واألنظمة اليت وضعتها وزارة التنمية اإلدارية،

وليس يف القوانني واألنظمة العامة املطبقة على املوظفني  ٤٩رقم يف القانون 
وأي تغيريات على املعايري األساسية للمهن األكادميية يف مصر يتطلب . احلكوميني

  .٤٩إدخال تغيريات على القانون رقم 
  حوكمة اجلامعات اخلاصة

، ولكن عاماً  ٨٢إن اجلامعة األمريكية يف القاهرة موجودة كجامعة خاصة منذ 
مع إصدار القانون رقم  ١٩٩٢مصر مل تشرع إنشاء اجلامعات اخلاصة إال يف عام 

وال يوجد إطار قانوين يف مصر يفرق تفريقا واضحا بني املؤسسات اهلادفة . ١٠١
وتشرف وزارة التعليم العايل على عملية املوافقة على . للربح وغري اهلادفة للربح

املؤسسات القائمة من خالل الس األعلى  املؤسسات اخلاصة اجلديدة وتنظيم
لسنة  ٢١٩رقم  ات اخلاصة، وهو كيان أنشئ مبوجب القرار اجلمهوريللجامع
ومن بني . ويرأس وزير التعليم العايل الس األعلى للجامعات اخلاصة. ٢٠٠٢

  :مسؤوليات هذا الس
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 يات استعراض اقتراحات إنشاء اجلامعات اخلاصة اجلديدة، وإصدار توص
إنشاء املؤسسات اجلديدة لصدور قرار  عوخيض. إىل وزارة التعليم العايل

 .مجهوري
  اجلامعات اخلاصة، ويشمل ذلكلتشغيل الشروط احلد األدىن من وضع: 

 .اليت جيب أن يستوفيها الطالب لقبوهلم احلد األدىن من االشتراطات -
لشرط الذي مثل ا(املتعلقة باألكادمييني  احلد األدىن من االشتراطات -

ئوية من األكادمييني املنسبة حد أدى بالاعتمد مؤخرا بضرورة وجود 
 .)املتفرغني

 .املوافقة على الربامج األكادميية اجلديدة -

  حوكمة الكليات التكنولوجية
الس  بواسطةالتعليم العايل  يدار القطاع العام للتعليم الفين حتت إشراف وزارة

وكناتج من . ٢٠٠٣لسنة  ٥٢٨يف إطار القانون رقم األعلى للكليات التكنولوجية 
 ٢٠٠٦لسنة  ٢٦٥٥نواتج مشروع تطوير التعليم العايل، قام القرار الوزاري رقم 

كليات تكنولوجية  ة وأربعني معهداً فنياً يف مثاينبإعادة تنظيم النظام لتوحيد مخس
. ))ج( ٢٠٠٨يل، وزارة التعليم العا( وبإنشاء الس األعلى للكليات التكنولوجية

وحيدد القرار . ةجملس أمناء لكل من الكليات الثماني ٢٦٥٥وقد أنشأ القرار رقم 
املطلوبة بالفعل الالمركزية حتقق سلطات واختصاصات جمالس األمناء، ولكن مدى 

ومجيع الكليات التكنولوجية مؤسسات حكومية، . خيتلف من كلية إىل أخرى
ز مماثل ملركز املوظفني احلكوميني اخلاضع الختصاص ويتمتع مجيع العاملني فيها مبرك

 ٢٠٠٨وزارة التعليم العايل، ( وزارة التنمية اإلدارية، وتعينهم وزارة التعليم العايل
  .))أ(

وتعمل املعاهد العليا اخلاصة اليت تقدم أساساً برامج مهنية تالية للمرحلة الثانوية 
العايل شؤون هذه زارة التعليم وتنظم و. ١٩٧٢لسنة  ٥٢يف إطار القانون رقم 

  .املعاهد مباشرة
  التعليم العايل املصري من منظور مقارن

كما هو مبني أعاله، يتمثل االجتاه الدويل الرئيسي يف قيام احلكومات مبنح 
مؤسسات التعليم العايل مزيدا من االستقاللية مع تغيري تركيز دور احلكومة من 
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خدام أدوات متويل وأدوات أخرى تتعلق عن طريق است تسيريإىل ال رقابةال
  .بالسياسات لضمان املساءلة واستجابة النظام لألغراض احلكومية

بلداً من بينها ماليزيا، بناء  ٢٠على  ١٩٩٨وقد خلص مسح أجري يف عام 
: ثالث فئاتإىل البلدان  تصنيفعلى طلب احلكومة األسترالية، إىل أنه ميكن 

حبة أعلى مستويات االستقاللية اجلامعية، واموعة أمريكية صا-اموعة األجنلو
األوروبية اليت تشغل مكانة متوسطة، واموعة اآلسيوية اليت يبلغ فيها تأثري احلكومة 

متتعاً باالستقاللية واتضح أن ماليزيا وإندونيسيا مها أقل البلدان . أعلى املستويات
ن اخلاضعة للمسح فرنسا اليت أظهرت ومن االستثناءات امللحوظة بني البلدا. اجلامعية

مستوى من التأثري احلكومي مشاا ملستوى اموعة اآلسيوية، ونيوزيلندا اليت 
شغلت منتصف اموعة األوروبية، وسنغافورة اليت جاءت على احلافة بني اموعة 

 ,World Bank ذُكر يف   Anderson, 1998( أمريكية واموعة األوروبية- األجنلو
2007(.  

ومتيل هياكل احلوكمة يف البلدان املتخذة أساسا للمقارنة واحملددة ألغراض هذا 
. االستعراض إىل أن تتمتع ياكل حوكمة مركزية مشاة للمجموعة اآلسيوية

فلكال . فاجلزائر وتونس تتمتعان ياكل تعكس تأثرمها بالتعليم العايل الفرنسي
العايل والبحث العلمي مكلفة مبهام مماثلة ملهام البلدين وزارة مسؤولة عن التعليم 

وخيضع نظام التعليم العايل يف تركيا . وزارة العليم العايل والدولة للبحث العلمي
، وهو كيان منفصل عن وزارة )Yök(لرقابة مركزية قوية من جملس التعليم العايل 

اليزيا، فهي مكلفة بتوجيه أما وزارة التعليم العايل املنشأة حديثاً يف م. التعليم الوطين
  .قطاع التعليم العايل على املستوى االستراتيجي

  وزارة التعليم العايل املاليزية ١- ٤اإلطار 
، وعهد إليها باملسؤولية عن تقدمي توجيهات استراتيجية واإلشراف أنشئت وزارة التعليم العايل مؤخراً  

مكونات اهليكل الشامل حلوكمة النظام هو الس ومثة مكون رئيسي آخر من . على تطوير القطاع الفرعي
. لتخطيط وتنسيق كل من القطاعني العام واخلاص للتعليم العايل ١٩٩٦يف عام الوطين للتعليم العايل املنشأ 

وحيدد الس الذي يرأسه وزير التعليم العايل السياسات املتعلقة مبرتبات العاملني يف املؤسسات احلكومية، 
  .وكيفية اختيار الطالب، والتمويل، وسري الدراسة، ومسائل أخرى واملصروفات،

تؤدي مهامها يف ظل منوذج لنظام مركزي من احلوكمة واإلدارة،  إىل اليوموظلت وزارة التعليم العايل   
 ويفرض. لتسيري أعماهلامنح بعض االستقاللية للجامعات احلكومية، وإن مل مينحها سلطة إدارة اجلوانب الرئيسية 

وال غىن عنها لكي تتمكن اختاذ القرارات تتعلق بقدرات حامسة  وداً، وال سيما فيما يتعلق بثالثالنظام احلايل قي
وما جرى مؤخراً من حتويل إلدارة التعليم العايل التابعة لوزارة "... املستوى الدويل"اجلامعات من املنافسة على 

إصرار احلكومة املاليزية على تقدمي توجيهات وإشراف فعالني هلذا التعليم الوطين إىل وزارة كاملة األهلية يسجل 
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ومع اكتمال استقرار الوزارة . القطاع الذي يعد مكوناً رئيسياً من مكونات استراتيجية البلد لتطوير املعرفة
 اجلديدة ومع حتديدها لرسالتها ووظائفها، أصبحت إحدى مهامها ذات األولوية إحالل التوازن املالئم بني

أفضل  قيدوأهم العناصر اليت حتتاج إىل إعادة نظر هي قواعد القبول للتمكني من . والتيسري رقابةدوري ال
الطالب، والقدرة على تقدمي حزمة أجور تنافسية الجتذاب أفضل األساتذة والباحثني واستبقائهم، والقدرة على 

و حتويل اجلامعات املاليزية إىل مؤسسات عاملية تعيني القادة القادرين على قيادة حركة التوجه االستراتيجي حن
فثمة حاجة إىل التخفيف من شدة القواعد اإلدارية واملالية والضوابط اليت وباإلضافة إىل ذلك، . للبحث والتعليم

  .يتعني على اجلامعات احلكومية أن متتثل هلا يف إدارا اليومية
 World Bank (2007). Malaysia and the Knowledge Economy: A World Class Higher :املصدر

Education System. Washington, D.C.: World Bank Group, March 2007, p. 36.  

وبالرغم من ذلك، تبذل غالبية هذه البلدان جهودا لزيادة استقاللية اجلامعات، 
وتعيد حتديد أدوار ووظائف اهليئات املركزية من حيث التخطيط االستراتيجي، 

فعلى سبيل املثال، تتبع حكومة تونس . وضمان اجلودة، وحتديث السياسات املالية
وهي مصممة ، "اجلودة ودعمبرنامج تطوير التعليم العايل "مبادرة إصالح كبرية، 

لتحسني معارف اخلرجيني وكفاءم ومهارام، حبيث يتمكنون من املسامهة يف 
وتتضمن العناصر الرئيسية هلذه . اقتصاد يرتفع اعتماده على املعرفة والتنوع

االستراتيجية مراجعة اإلطار القانوين ملنح املزيد من االستقاللية للجامعات، وتطوير 
نظام ضمان اجلودة، وتطوير آليات التمويل ملنح مؤسسات التعليم العايل حوافز 

يشغل إصالح ويف تركيا، . )World Bank, 2006( لتحسني جودا وأدائها
الشؤون املالية للتعليم العايل لزيادة استقاللية املؤسسات وإعادة حتديد دور احلوكمة و

 ٢٠١٣-٢٠٠٧جملس التعليم العايل أولوية قصوى يف خطة التنمية التاسعة للفترة 
)Republic of Turkey, 2007( . إدارة التعليم العايل التابعة لوزارة ويدل حتويل

العايل على إصرار احلكومة املاليزية على تقدمي التعليم املاليزية إىل وزارة للتعليم 
  .)١- ٤انظر اإلطار ( توجيهات وإشراف فعالني لنظام التعليم العايل

وقد تطور نظام التعليم العايل يف باكستان يف ضوء ظروف مغايرة متاماً للظروف 
خالل فقد ترك التأثري االستعماري الربيطاين . السائدة يف تونس أو تركيا أو مصر

وكذلك تأثريات السكان  ١٩٤٧إىل االستقالل يف عام  ١٨٥٨لفترة من عام ا
فبعد فترة من التراجع، أصبح . األصليني قبل تلك الفترة وبعدها بصماا يف باكستان

. نظام التعليم العايل بالبلد يشهد تغيريات جوهرية حتت قيادة احلكومة الباكستانية
 ٢٠٠٢التعليم العايل اليت أنشئت يف عام  ومن العناصر الرئيسية لإلصالحات جلنة

  ).٢-٤انظر اإلطار (بوصفها الكيان املتزعم لوضع السياسات والتنسيق يف البلد 



   تسيري النظام واحلوكمة املؤسسية 106
  

٢٠١٠ والبنك الدويل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي © التعليم العايل يف مصر  

  جلنة التعليم العايل يف باكستان ٢- ٤اإلطار 
) وهي إعادة جتسيد للجنة املنح اجلامعية(مبوجب قرار رئاسي  ٢٠٠٢ جلنة التعليم العايل اليت أنشئت يف عام

، وهي مسؤولة عن رسم السياسات، واملبادئ التوجيهية، تتمتع باخلالفة الدائمة] مستقلة[ئة مؤسسية هي"
ويعني رئيس الوزراء رئيس اللجنة الذي . وتتبع اللجنة رئيس الوزراء مباشرة. واألولويات من أجل التعليم العايل

رى للجنة، قيامها بتقدمي امليزانيات املتكررة ومن بني الوظائف األخ. يتمتع بوضع قانوين مماثل للوزير االحتادي
مواثيق ومتنح  ،وختصص أمواال للمؤسسات استنادا إىل األداء أو االحتياج حكومة البنجابوميزانيات التنمية إىل 

وتعد اخلطوط التوجيهية وتيسر تنفيذ نظام تقييم األداء  ،منح الدرجات العلمية يف املؤسسات احلكومية واخلاصة
وتقدم خطوطا توجيهية فيما يتصل باملعايري واملؤهالت الدنيا للتعيني والترقية وهيكل  ،هيئة التدريسألعضاء 

 وتراقباملرتبات وغري ذلك من شروط وبنود اخلدمة ألعضاء هيئة التدريس لكي تعتمدها فرادى املؤسسات، 
  ".تنفيذها

إنشاء هيئة ضمان اجلودة يف جلنة التعليم ‘ ١’: دةاجلو: وتتضمن املبادرات الرئيسية اليت أطلقتها اللجنة ما يلي
بدء تنفيذ برنامج لتجهيز كل من الكليات اجلديدة ‘ ٢’ ،العايل وخلية تطوير اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل

توفري املعامل ‘ ٤’ ،)نظام مسار االستمرارية( ألجوراألخذ بنظام جديد ل‘ ٣’ ،والقائمة باملؤهالت املتقدمة
 – اإلتاحةو. مراجعة املناهج‘ ٦’ ،مواءمة الدرجات األكادميية مع املعايري الدولية‘ ٥’ ،ت واملواد العلميةواملعدا

استغالل ‘ ٢’ ،توسيع البنية األساسية القائمة‘ ١’: اتخذت تدابري لكل من توسيع نطاق العرض وزيادة الطلب
 البكالوريوس والدراسات العليا يف كل من توفري منح دراسية لطالب مرحليت‘ ٣’ ،إمكانات التعلم عن بعد

املعاهد املاحنة /تنفيذ تدابري العتماد ثقافة املساءلة يف اجلامعات‘ ١’: واحلوكمة. اجلامعات احلكومية واخلاصة
تعزيز قدرة ‘ ٢’ ،، لتوضيح اإلجراءات اإلدارية، وإلرساء آليات لضمان اجلودة تتسم بالشفافيةلدرجات علمية

  .العايل بتبسيط اإلدارة املالية وإجراءات الشراء والتشاور مع أصحاب املصلحة جلنة التعليم
عدم كفاية ) ب( ،عدم كفاية مساءلة مؤسسات التعليم العايل) أ: (ومن القضايا املتواصلة املتعلقة باحلوكمة

فني اإلداريني مؤسسات التعليم العايل بدرجة كبرية، وعدم كفاية تأهيل املوظ/احلوكمة الداخلية للجامعات
واحتفاظ نائب رئيس اجلامعة وأمني اجلامعة بسلطات مفرطة، ووجود فجوات يف املهارات داخل جلنة التعليم 
العايل، ومتركز السلطة يف حدود طبقة رقيقة جدا من القيادات يعين أنه ال يزال يتعني عمل الكثري لترسيخ 

  .اإلصالحات
  :التعليم العايل جلنة ،التعليم العايل: طريموجز ق: باكستان. البنك الدويل: املصدر

http://hec.gov.pk/abouthec.html.  

  املنظور املقارن املتعلق باالستقاللية
، تتمتع مؤسسات التعليم العايل املصري بقدر ١-٤كما هو مبني يف اجلدول 

عما  من االستقاللية املوضوعية واإلجرائية يف عدة جماالت الختاذ القرارات يقل كثرياً
  .هو عليه احلال يف البلدان األخرى

 ١-٤بني مصر والبلدان األخرى كما هو مبني يف اجلدول  التباينويعكس 
. اإلصالحات اليت سنتها هذه البلدان منذ أوائل التسعينيات من القرن املاضي

وتنطوي إصالحات التعليم العايل على تغيريات يف السياسات املتعلقة باالستقاللية 
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لة عرب كافة بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والعديد من واملساء
االقتصادات النامية، ولكن كل بلد ينفذ هذه اإلصالحات يف إطار سياق تارخيي 

  .وثقايف خمتلف
جاء املستوى احلايل من  ١- ٤ويف كل بلد من البلدان املذكورة يف اجلدول 

ح مقصودة، وبعد نقاش مطول بشأن التوازن بني االستقاللية نتيجة ملبادرات إصال
فالنقاشات املتواصلة بشأن استقالل . زيادة االستقاللية املؤسسية واملساءلة احلكومية

اجلامعات الوطنية يف كوريا اجلنوبية، على سبيل املثال، تركز على قلق أعضاء هيئة 
، "املوظف العمومي" التدريس اجلامعيني من أن تعين زيادة االستقاللية خسارة مركز

وقد أدت املخاوف من . وهو مركز مينح األساتذة مكانة فريدة يف اتمع الكوري
بني العاصمة سول واملناطق األخرى األقل سكاناً يف كوريا  قيدإحالل االتزان يف ال

  .الطالب قيدإىل ختوف احلكومة من التخلي عن السيطرة على حجم 
  ل املوضوعي واإلجرائي يف بلدان خمتارةمقارنة بني االستقال ١- ٤اجلدول 

 االستقالل اإلجرائي االستقالل الموضوعي 
 ٥ ٤ ٣ ٢  ١ 

المؤسسات حرة 
  :في

/ حتديد اهليكل األكادميي
 املقرراتحمتوى 

 األكادمييني توظيف
 ١وإاء خدمتهم

 قيدالبت يف حجم 
 ٢الطالب

إنفاق امليزانيات 
 على حتقيق أهدافها

 ١حتديد املرتبات

 ● ● ● ● ◐ ولنداه
 ◐ ● ● ●  ٣◐ بولندا

 ● ●  ٣◐ ● ● أستراليا
 ● ● ◐ ● ● اململكة املتحدة

 ● ●  ٤◐ ●  ٤◐ ٤اليابان
 ◐ ● ● ● ◐ الدامنرك
 ● ● ◐ ● ● السويد
 ● ● ◐  ● ◐ فنلندا
 x x x  ٥◐  ٥◐  ٥كوريا

 x x x x x  مصر
متعة باالستقالل يف بعض مت◐ ،متمتعة باالستقالل ●: جوانب تكون فيها املؤسسات :املفتاح

  .غائب غري متمتعة باالستقالل أو ختضع لقيود شديدة عرب سلطة خارجية x ،ااالت
تستند البيانات الواردة يف هذا اجلدول إىل الردود على متابعة للمسح الذي أجرته  :مالحظات

امعية، والذي بشأن احلوكمة اجل ٢٠٠٣منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام 
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" إاء خدمتهمو توظيف األكادمييني"يتضمن  - ١. ٢٠٠٧متوز /يف يوليوبوين كيونغ أدارته 
احلاالت اليت يتعني فيها استيفاء أي نوع من ) ٥العمود " (حتدد املرتبات"و) ٢العمود (

 قيدالبت يف حجم "يتضمن  - ٢. االشتراطات القانونية للحد األدىن من املؤهالت واملرتبات
احلاالت اليت تفرض فيها بعض األقسام أو ااالت الدراسية قيوداً على ) ٣العمود " (الطالب

تتوىل احلكومة البت يف استحداث برامج جديدة : بولندا - ٣. قيدعدد الطالب القادرين على ال
يف جمال معني على مستوى معني من ) ٣العمود (والقدرة على الدخول ) ١العمود (متنح درجات 

جيب أن حتصل التغيريات : )الوطنية(اليابان  - ٤. دراسة استناداً إىل رأي جلنة االعتماد احلكوميةال
املمنوحة تبعاً لذلك على موافقة احلكومة إذا تغري نوع الدرجة ) ١العمود (يف تنظيم الكليات 

سة ينبغي كتابة اهليكل التنظيمي للجامعات الوطنية يف صورة خطة متوسطة األجل لكل مؤس(
قدرا على الدخول  وميكن للمؤسسات أن حتدد ،)على حدة مع مراجعته رهناً مبوافقة احلكومة

أي نسبة الطالب إىل (شريطة متكنها من استيفاء املعايري اليت حددا احلكومة سلفاً ) ٣العمود (
تشترط  :)كوميةاحل/الوطنية( كوريا - ٥ ،)أعضاء هيئة التدريس، ونصيب الفرد من املرافق، اخل

وعلى . على مستوى البكالوريوس) ١العمود (موافقة احلكومة على إنشاء أقسام أكادميية جديدة 
مستوى الدراسات العليا، تنتقل سلطة اختاذ القرار بإنشاء أقسام وختصصات جديدة إىل فرادى 

ارات وتتخذ اجلامعة املعنية القر ،قيداملؤسسات إذا كانت تدخل يف نطاق احلصة اإلمجالية لل
غري أن عدد الوظائف خيضع لرقابة ). ٢العمود (وإاء خدمتهم املتعلقة بتوظيف األكادمييني 

  .احلكومة
 BYUN Kiyong, New Public Management in Korean Higher Education: Is It a: املصدر

Reality or Another Fad? Asia-Pacific Education Review. 9(1). April. 2008. Seoul, Korea ،
  .وقد مت تعديله إلدراج معلومات عن مصر

  هتسيريالقدرة على قيادة النظام االستراتيجي و
النظام والقيادة املؤسسية واإلدارة هو القدرة على  تسيريمثة عنصر حاسم يف 

ويف األوضاع . الربط بني التخطيط االستراتيجي، وختصيص املوارد، واملساءلة
قائمة على مستوى جملس الوزراء لربط ميزانية العالقة هذه  تكوناملثالية، ينبغي أن 

وينبغي أن . التعليم العايل والعلوم وختصيص مواردها باألولويات االستراتيجية للبلد
ترشد اخلطة االستراتيجية لوزارة التعليم العايل القرارات املتعلقة بامليزانية وختصيص 

احلكومية، ينبغي أن يكون كل  ملؤسساتويف ا. املوارد من أجل نظام التعليم العايل
  .على وجه العموممن هذه الوظائف مرتبطا بأولويات الدولة واتمع 
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واملساءلة فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي  املوازنةولتوضيح الصلة بني 
صندوق االبتكار االستراتيجي لدعم كل من  أيرلندااحلكومي واملؤسسي، تستخدم 

وتعكس املؤشرات . يجية املؤسسية وكذلك األولويات الوطنيةاألولويات االسترات
بكل من األولويات املؤسسية املتعلق داء األاملستخدمة للمساءلة اجلامعية 

  .واالستراتيجية الوطنية
ومثة قلق خاص بشأن اهليكل احلايل لتحديد اجتاهات النظام يف مصر هو أن 

للجامعات اخلاصة تضم رؤساء  عضوية الس األعلى للجامعات والس األعلى
وهذا التشكيل يضمن اصطباغ هذين املنتديني بصبغة بالغة . املؤسسات بصفة رئيسية

التحفظ، وتركيزمها على الشؤون الداخلية، واهتمامهما يف املقام األول بضمان 
أن يدافعوا  هاتني اهليئتنيوجيب على الرؤساء العاملني يف . التوحيد يف تطبيق السياسة

وبالتايل، فال يتسىن  .يأبوا انتقاد أداء املؤسسات األخرىوأن مصاحل مؤسسام،  عن
هلاتني اهليئتني اختاذ القرارات االستراتيجية اليت تتطلب معاملة تفاضلية بني املؤسسات 

وتبني جتارب البلدان . استناداً إىل األولويات الوطنية، أو األداء، أو املعايري األخرى
أصحاب املصلحة امللمون بالتعليم العايل (ثيل الكبري للمجتمع املدين األخرى أن التم

  .يرفع االهتمام بالقضايا االستراتيجية) وإن كانوا غري معينني حالياً يف املؤسسات
  إصالح احلوكمة املؤسسية يف مصر

 موضوعالقد كانت احلاجة إىل تغيري جوهري يف حوكمة التعليم العايل املصري 
مل الصادر عن املؤمتر الوطين إعالن العوقد حدد . من عقد من الزمان متكرراً ألكثر

والذي أقره الرئيس ، ٢٠٠٠شباط /إلصالح التعليم العايل الذي عقد يف فرباير
مبادرة إصالح حمددة، كانت إحداها احلاجة إىل إطار تشريعي  ٢٥، ورئيس الوزراء

  .جديد حلوكمة النظام
أداء التعليم العايل ونوعيته "تعليم العايل إىل أن شروع تطوير الموقد خلص تقييم 

يتعرضان حاليا لتهديد شديد من جراء الرقابة املفرطة يف املركزية املفروضة على 
وخلص التقييم . وانتشار حاالت انعدام الكفاءة وتفشيها على نطاق واسعالنظام، 

  :إىل ما يلي
 أن إطاراً قانونياً جامداً وبالياً حيكم النظام. 
 أن قانوناً حمتضراً للخدمة املدنية حيكم سياسات التوظيف والترقية. 
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  اليومية العمليات تفاصيل أن الرقابة املفروضة من القطاع العام على
تتسبب يف ارتفاع التكاليف، وانعدام الكفاءة يف ختصيص املوارد 

 .واستخدامها، وتدمر احلافز إىل حتسني األداء واجلودة
  خمصصات مؤسسات التعليم العايل من امليزانية ال توجد صلة بنيأنه 

 .وأدوار كل مؤسسة واحتياجاا
  لس األعلى للجامعات مير بعملية إعداد خطوطأن على الرغم من ا

توجيهية للربامج من أجل اجلامعات، فمخصصات امليزانية ملختلف 
امليزانية (املؤسسات تحدد من طرف واحد عن طريق وزارة املالية 

 .، وتوزع حبسب فئات البنود)ميزانية االستثمار(التخطيط و) كررةاملت
 أن املؤسسات ال متتلك حرية التصرف يف نقل املوارد عرب فئات البنود .

وعادةً ما تكون خمصصات امليزانية املتلقاة جمرد تسويات تراكمية آلية 
 ويف ظل هذا النوع من النظم،. هاخمصصات بنودمليزانية السنة السابقة و

ال معىن لقيام مؤسسات القطاع باستثمار الوقت أو املوارد يف تطوير 
نظم املعلومات اإلدارية الالزمة لتوجيه القرارات املتعلقة بالتخطيط 

فإن  ويف حني أا جتمع بعض البيانات،. االستراتيجي وختصيص املوارد
لسلطة وا. استخدامها هلا قليل كما أا ال تفيد بانتظام عن هذه البيانات

وإن كانت تبلغ أقصى جداً يف اجلامعات،  مقيدةالتقديرية على امليزانية 
 .مدى التقييد يف املعاهد الفنية املتوسطة

  ،ا اليوميةأن وزارة التعليم العايل متارس رقابة مالية شديدة على عمليا
مما يتطلب املوافقة على حىت املشتريات من املعدات البسيطة وطلبات 

 .ساسيةالصيانة األ
  ما يقابلها يف القطاع تعكس سياسات العمالة والتوظيف يف القطاع أن

، وهذا يصعب من املشاكل الكثرية النامجة عن إىل حد كبريالعام 
، والترقية حبسب سنوات اخلدمة، وضعف اإلفراط يف عدد العاملني

 .)World Bank, 2002( "األجور
زيادة ‘ ١’: هداف تتعلق باحلوكمةكان ملشروع تطوير التعليم العايل ثالثة أو

السماح بتوحيد الكليات التكنولوجية وتشكيل هياكل ‘ ٢’ ،استقالل اجلامعات
ويف حني أن . واالعتمادالتعليم إنشاء اهليئة القومية لضمان جودة ‘ ٣’ ،للحوكمة
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املشروع حقق اهلدفني الثاين والثالث، فقد ثبت أن اهلدف األول املتعلق بإصالح 
  .)World Bank, 2008( جلامعات يشكل حتدياً ضخماًحوكمة ا

. جديدعام تشريعي وكانت قد أُجنزت يف البداية أعمال ضخمة بشأن إطار 
بأن جلنة  ٢٠٠٥حزيران /مشروع تطوير التعليم العايل يف يونيومتابعة وأفادت بعثة 

للحصول  وطنية انتهت من إعداد املسودة األوىل لإلطار القانوين اجلديد، وأنه جاهز
غري أن االستعراض أفاد بأن االستقالل . على تأييد مجيع أصحاب املصلحة

املؤسسي، وعملية تعيني كبار اإلداريني األكادمييني، واختيار أعضاء هيئة التدريس 
ومع ذلك، . وتعيينهم وحتديد أجورهم قد دد أحجار الزاوية ملسودة هذا التشريع

ن اإلطار القانوين اجلديد حيتوي على هياكل مرتبات أل"... فقد أشار التقرير إىل أنه 
تتطلب املوافقة املؤقتة من السلطات احلكومية املعنية، جتري حاليا مفاوضات رفيعة 
املستوى مع رئيس الوزراء والوزراء املعنيني لضمان مصادر التمويل الكافية للتشريع 

  .)World Bank, 2005" (اجلديد
الس إدارة جرت رابطة الواليات املتحدة ، أ٢٠٠٦حزيران /ويف يونيو

دراسة هليكل احلوكمة املصري بالنيابة عن ) رابطة جمالس اإلدارة(اجلامعات واملعاهد 
وأوصت الدراسة . )Novak, 2006( اليونسكو، بناء على طلب وزارة التعليم العايل

  :بأن تعدل مصر منوذج احلوكمة حبيث
  منط احلوكمة الراهن مع تعديل أدوار حيافظ على العناصر اإلجيابية يف

إلحالل املزيد من ومسؤوليات الكيانات الرئيسية والعالقات فيما بينها 
 .الشاملة احلكوميةالتوازن الفعلي بني التنظيم الذايت املؤسسي والرقابة 

  الس العليالس األعلى للجامعات، واإنشاء جملس أعلى موحد يضم ا
بة التنظيمية للمجلس األعلى املوحد مع زيادة واحلد من الرقا ،األخرى

 .دوره االستشاري القوي يف جمال املعايري األكادميية والقضايا األخرى
 زة للسياسات الوطنية داخل وزارة التعليم العايل لتمثيل إنشاء قدرة معز

املصلحة العامة، وجتميع ونشر البيانات املتعلقة بإجنازات التعليم، 
 .نظمة غري الضرورية واهضة لإلنتاجوالقضاء على األ

 زة للسياسات الوطنية داخل الوزارة إلدارة املنافسة فيما إنشاء قدرة معز
 ،بني مؤسسات التعليم العايل املمولة من احلكومة والقطاع اخلاص

 واالعتماد القومية لضمان جودة التعليموتعزيز اإلمكانات اهلائلة للهيئة 
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لى الكفاءة التعليمية، ومن مث االرتقاء باجلودة حبيث تركز اهتمامها ع
 .األكادميية ومحاية املستهلك

  توفري املزيد من االستقالل للجامعات أوالً، مث للكليات التكنولوجية
، والنصوص، ساقاتواملعاهد الفنية يف املسائل املتعلقة باملناهج، وامل

 .هموأساليب التدريس، واختيار األكادمييني وترقيتهم وأجور
  بالساعات املعتمدة حترير اإلشراف على املوارد البشرية، بغية االعتراف

ودعم توسع القطاع اخلاص  ،واإلجنازات الرفيعة املستوى واملكافأة عليها
املناسبة على النوعية وجودة اخلدمات  الضوابطاهلادف للربح مع توفري 

 .ملستهلكي اخلدمات التعليمية
 ت بغية التشجيع على زيادة القدرة على مراجعة السياسات واإلجراءا

وتكييف السياسات واإلجراءات لالعتراف  ،بني األكادمييني راكاحل
الطالب بغية التشجيع على زيادة بالساعات املعتمدة اليت حيصل عليها 

 .الطالب داخل مصر وبني مصر والبلدان األخرى حراك
 تسيرين لكيانات الريايخاليونسكو /وقد أبرز تقرير رابطة جمالس اإلدارة

وذكرت . إعادة مواءمة وزارة التعليم العايل، أو هيئة جديدة للتعليم العايل: اجلديدة
موحد، يضم كافة  تشريعيوزارة التعليم العايل أن العمل مستمر يف وضع إطار 

ليحل حمل اهليكل ) احلكومية، والقومية، والدولية، واخلاصة(مؤسسات التعليم العايل 
وتسليماً بالوقت املطلوب حلشد الدعم . الذي يعاين من التجزئةحلايل االقانوين 

التغيريات إلجراء تغيري كبري يف احلوكمة، اعتمدت احلكومة جاً متدرجاً بإدخال 
ومن بني اإلجراءات املهمة اليت اختذت، باإلضافة إىل تلك . مىت سنحت الفرصة

  :طوير واالبتكار ما يلياملذكورة يف الفصل السادس عن البحث العلمي والت
 ية لضمان جودة التعليم التنظيم واإلجنازات األولية للهيئة القوم

 .واالعتماد
  إلعداد اجلامعات ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(ختصيص مليار جنيه مصري

مبا يف ذلك التخطيط االستراتيجي على املستوى (احلكومية لالعتماد 
العتماد عن طريق مشروع التطوير املستمر والتأهيل ل) املؤسسي

)CIQAP .( ويشكل إعداد إطار أساسي للجودة املؤسسية مع ضمان
 .االستمرارية هلذا اإلطار شرطا ال غىن عنه لزيادة االستقاللية املؤسسية
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  توحيد املعاهد الفنية املتوسطة وإصالح النظام واحلوكمة املؤسسية لتوفري
 .املزيد من االستقالل للكليات التكنولوجية

 تخطيط االستراتيجي التابعة لوزارة التعليم العايل وإجناز إنشاء وحدة ال
 وتتضمن العناصر املهمة ملبادرة. ٢٠١٢-٢٠٠٧اخلطة الرئيسية للفترة 

 :التخطيط االستراتيجي ما يلي
املعلومات من أجل حتليل السياسات /تعزيز البنية األساسية للبيانات -

 .سسيواختاذ القرارات على مستوى الوزارة واملستوى املؤ
مركز (إقامة روابط مع عملية التخطيط على مستوى جملس الوزراء و -

، )التابع لرئيس الوزراء وجملس الوزراء املعلومات ودعم اختاذ القرار
 .، ووزاريت املالية والتخطيطاجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاءو

 .ودعم التخطيط االستراتيجي على املستوى املؤسسي -
 .يمي مع التنفيذ أوالً يف اإلسكندرية وجنوب الصعيدوالتخطيط اإلقل -

  خطط لزيادة القدرات عن طريق توسع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك
مفهوم اجلامعة القومية، وتشجيع املؤسسات اخلاصة األخرى، والتعاون 

مثل اجلامعة املصرية (مع احلكومات األجنبية على زيادة القدرات 
 ).اليابانية

 يكل بدء العمل أجور أعضاء هيئة التدريس يف /جديد ملرتبات
ودف اللوائح اجلديدة لزيادة مرتبات أعضاء هيئة . ٢٠٠٨متوز /يوليو

فيتسىن لألساتذة اجلامعات . التدريس باجلامعات إىل ربط الدخل باألداء
. احلصول على دخل إضايف غري املرتبات األساسية، يتوقف على األداء

هيئة التدريس باجلامعات حق االختيار يف ومينح هذا النظام أعضاء 
 .)World Bank, 2008( االنضمام أو عدم االنضمام إليه

  التحديات اليت يواجهها إصالح احلوكمة املؤسسية
بصرف النظر عن التطورات اإلجيابية اليت حدثت يف السنوات األخرية، ال تزال 

عقبة خطرية أمام الكفاءة  املركزية البالغة يف حوكمة التعليم العايل املصري تشكل
وسوف يتعذر اإلبقاء على التطورات . املؤسسية، وبالتايل أمام القدرة التنافسية للبلد
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اإلجيابية مثل ثقافة اجلودة اليت حتققت بفضل مشروع تطوير التعليم اجلامعي ونظام 
  .االعتماد اجلديد إذا ما حتدث تغيريات جوهرية يف احلوكمة وسياسات التمويل

امعات احلكومية والكليات التكنولوجية املصرية ليست منظمات متسقة فاجل
قادرة على تطبيق درجة ما من احلوكمة الذاتية، ولكنها باألحرى جمموعة من 
الكليات والوحدات أو الوظائف األخرى املترابطة رأسيا مع الس األعلى، أو 

 و التنمية اإلدارية، أو اهليئةوزارة التعليم العايل، أو وزارات املالية أو التخطيط أ
، ويف بعض األحيان، رئيس الوزراء، مث واالعتماد لضمان جودة التعليمالقومية 

  .الرئيس يف اية املطاف
بوضوح حجم الرقابة املركزية كما  تقرير املعلومات األساسية القطريةوقد بني 

  :يلي
 رشيحات من يعني الرئيس رؤساء اجلامعات بقرار مجهوري استنادا إىل ت

 .وزارة التعليم العايل
 تعني وزارة التعليم العايل رؤساء الكليات التكنولوجية. 
  على ) التابع لرئيس اجلمهورية(يشرف اجلهاز املركزي للمحاسبات

حسابات األداء املايل ويتتبع الفساد عن طريق مسؤول مكلف بشؤون 
كل مؤسسة، ولكن هذا الشخص غري مسؤول عن إعالم رئيس 

 .ء املايل للمؤسسةؤسسة أو مساعدته يف تقييم األداامل
  تستطيع املؤسسات امتالك األراضي واملعدات، ولكنها تعترب ملكية

حكومية وال تستطيع اجلامعة اختاذ قرار بشأن بيع أو استبدال قطعة 
 .أرض أو مبىن دون موافقة مسبقة من جملس الوزراء

 حتقيق األهداف ولكن  تستطيع املؤسسات اإلنفاق من امليزانية على
امليزانية ترصد لبنود حمددة بينما أن القدرة على النقل من بند إىل آخر 
من بنود امليزانية مقيد جدا وال سيما حينما تأيت هذه البنود من موارد 

من وزارة املالية، وميزانية االستثمار  تأيتفتكلفة املوظفني مثال (خمتلفة 
 ).ديةتأيت من وزارة التنمية االقتصا

 يكلها تخذ  تستطيع املؤسسات التوصيةاألكادميي، ولكن القرارات ت
 .الس األعلى للجامعاتوزارة التعليم العايل وبواسطة 
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 تخذ قيدتستطيع اجلامعات التوصية مبستويات الولكن القرارات ت ،
 .بواسطة الس األعلى للجامعات ووزارة التعليم العايل

مع وجود جهات رقابية رأسية  لضوابط صارمةاضع ويف مثل هذا النظام اخل
متعددة للفصل بني الكيانات، ال ميكن إخضاع رئيس املؤسسة ورؤساء املؤسسات 

على مراقبة الكامل ومع التركيز . األخرى للمساءلة بشكل عقالين عن أداء املؤسسة
اء املنشأة، وسيكون الس األمن. األجزاء، ال ميكن مساءلة أحد عن األداء اإلمجايل

كما حدث يف إصالح الكليات التكنولوجية، أو الشتراطات اجلودة اجلديدة تأثري 
حمدود على العمليات املؤسسية، ألن رؤساء املؤسسات وجمالسها ال يتمتعون 

  .بالسلطة الكافية الختاذ قرارات ولو بشأن القضايا األساسية
التعليم  ؤسسة من مؤسساتالقائد األكادمييني ملومن القضايا األساسية تعيني 

ويتمثل االجتاه السائد على الصعيد . اخليارات الرئيسية ٢-٤ويبني اجلدول . العايل
الدويل يف إجراء التعيينات عن طريق جملس إدارة املؤسسة، بناء على إعالن دويل 

  .مفتوح
  أساليب تعيني رؤساء املؤسسات ٢-٤اجلدول 

بواسطة جملس إدارة  ولةبواسطة وزير الد  بواسطة رئيس الدولة
 املؤسسة

 باالنتخاب

التعيني املباشر دون 
 تشاور

التعيني املباشر دون 
 تشاور

احلق الوحيد يف التعيني 
 بواسطة الدعوة

عن طريق أعضاء جملس 
 إدارة املؤسسة

 احلق الوحيد يف التعيني التعيني بعد التشاور التعيني بعد التشاور
بعد توجيه دعوة مفتوحة 

 للترشيح

عن طريق جمموع 
 األساتذة

املوافقة على ناتج عملية  
 االختيار

التوصية بقائمة قصرية 
 تقدم إىل الوزير

عن طريق مجيع 
 األكادمييني

اختيار أحد املرشحني  
اليت املدرجني يف القائمة 

 الس يقدمها

التوصية مبرشح واحد 
 تقدم إىل الوزير

عن طريق األكادمييني، 
 واملوظفني، والطالب

يف جلنة ممثلو احلكومة   
 التعيينات بالس

عن طريق املوظفني، مع 
إحالة التسمية إىل الوزير 

 للموافقة عليها
 World Bank Global Trends in University GovernanceFielden, J. (2008) , استناداً إىل: املصدر

Education Working paper Series, No. 9. March, p. 39.  
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رزت وحدة التخطيط االستراتيجي التابعة لوزارة التعليم العايل تقدماً يف وقد أح
وكما لوحظ يف تقرير . ٢٠١٢-٢٠٠٧إعداد خطة رئيسية جديدة للفترة 

املعلومات األساسية القطرية، يشكل التخطيط االستراتيجي على املستوى املؤسسي 
ية لضمان جودة احداً من اشتراطات االعتماد، كما حددت ذلك اهليئة القومو

وقد خصصت احلكومة مليار جنيه مصري لدعم مشروع التطوير . التعليم واالعتماد
املستمر والتأهيل لالعتماد، وجيري ختصيص هذا املبلغ للمؤسسات من أجل تنفيذ 
خطة عمل لالرتقاء بالعملية التعليمية يف مرحليت البكالوريوس والدراسات العليا، 

. دمة اتمع، ولتحقيق االستمرارية لنظام ضمان اجلودةولتعزيز البحث العلمي وخ
غري . وبالتايل، تعمل كافة املؤسسات احلكومية على حتديث خططها االستراتيجية

مطالبة /ال توجد آلية لتحفيز"املعلومات األساسية القطرية،  أنه، كما لوحظ يف تقرير
ات الوطنية أو اإلقليمية مؤسسات التعليم العايل على أي مستوى باالستجابة لألولوي

وسيتعذر استمرار التخطيط االستراتيجي ما مل يكن مرتبطاً . لقطاع التعليم العايل
  .وختصيص املوارد باملوازنة

  ضمان اجلودة واعتماد املؤسسات
يشكل إنشاء اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد كهيئة مستقلة 

وبإمكان هذه اهليئة أن . مهماً الوزراء تطوراًلضمان اجلودة واالعتماد تتبع رئيس 
الذي ميكن من خالله منح تساهم بأعماهلا يف اإلطار العام لضمان اجلودة واملساءلة 

غري . اجلامعات والكليات التكنولوجية مزيدا من االستقاللية املوضوعية واإلجرائية
ضافة إىل ذلك، وباإل. السادسيف الفصل  ستناقشأنه مثة بعض املخاوف كتلك اليت 

ميثاق اهليئة القومية حبيث يشمل املدارس والقطاعات التالية  اتساعفعلى الرغم من 
اهليئة مل تشارك يف واحد من أهم القضايا اليت م للمرحلة املدرسية، يبدو أن 

متحانات الوطين إلمتام الدراسة الثانوية والدخول االإصالح نظام أال وهو  ،الوزارتني
  .والوزارتني املختصتنيوميكن تقوية العالقات بني اهليئة . ةإىل اجلامع

بدو أنه مل يبت يإن مصر يف سبيلها إىل إعداد إطار قومي للمؤهالت، ولكن 
ومثة فرصة . بعد يف اختيار اهليئة اليت ستتحمل يف النهاية املسؤولية عن هذا اإلطار

باإلطار القومي  قومية القياسية األكادميية الريملعاياإعداد لربط مسؤولية اهليئة عن 
 إىل اهليئة القوميةالقومي للمؤهالت للمؤهالت، رمبا بإسناد املسؤولية عن اإلطار 

ومن األمثلة على الروابط من هذا النوع اإلطار  .لضمان جودة التعليم واالعتماد
  ٨.االسكتلندي للساعات املعتمدة واملؤهالت
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  األكادمييون
املتعلق يكل املهنة األكادميية  ٤٩ض القانون رقم ، يفرنوقش ذلك أعالهكما 

قيودا شديدة على اجلامعات احلكومية فيما يتصل بتوظيف األكادمييني، وترقيتهم، 
األجور ألعضاء هيئة التدريس، /ويعد العمل يكل جديد للمرتبات. وإاء خدمتهم

ل على أجر ، يتيح ألعضاء هيئة التدريس اختيار احلصو٢٠٠٨متوز /يوليو ١يف 
إذ ينبغي أن . إضايف استناداً إىل األداء خطوة مهمة ولكنه ليس حالً طويل األجل

تتمتع اجلامعات باملرونة الالزمة لدعم وظائفها التعليمية والبحثية، وإلجراء التغيريات 
. الطالب والعوامل األخرى رغباتاهليكلية الضرورية لالستجابة للتغيريات يف 

اهليكل األكادميي لكل  داخللقرارات املتعلقة بأجور األكادمييني وينبغي أن تتخذ ا
ال بناء على قرارات ) ويفضل أن يكون ذلك على مستوى القسم أو الكلية(جامعة 

ويف إطار الضمانات املتعلقة . خارج اجلامعة على مستوى وزارة التعليم العايل
أن تتمتع ملتبعة، ينبغي باحلمايات األساسية حلقوق العاملني واتباع اإلجراءات ا

وبصفة . اجلامعات باالستقالل يف تعيني األكادمييني، وترقيتهم، وإاء خدمتهم
  :خاصة، ينبغي أن تتحمل اجلامعات املسؤوليات التالية

  أعداد األكادمييني حبسب املستوى والكلية والقسم، ومواءمة حتديد
 .يري أخرىومعا قيدمناصب املوظفني بني الكليات وفقا حلاالت ال

 وإعادة  دارةتعيني األكادمييني وترقيتهم ومنحهم أجورا على أساس اجل
تكليف األفراد وإاء خدمتهم وفقا للعمليات احملددة يف اإلطار التنظيمي 

 .املعدل
  ،اإلعالن عن مجيع الوظائف األكادميية الشاغرة خارج اجلامعة وداخلها

رشحني املتوافرين سواء وإجراء التعيينات على أساس جدارة أفضل امل
 .كان ذلك من اجلامعات األخرى املصرية أو األجنبية

  وتوزيع الطالب على اجلامعات قيدمستويات ال
الطالب يف كل  قيدتتسم عملية حتديد مستويات ، ذلك أعالهكما نوقش 

وحتد من  ،جامعة وداخل اجلامعات حبسب الكلية والتخصص باملركزية املفرطة
. امعات يف مواءمة املوارد مع االحتياجات واالرتقاء باجلودةمرونة رؤساء اجل

ذه الطريقة املتسمة بقدر بالغ من وتتسبب عملية اختيار الطالب وتوزيعهم 
 مهناملركزية يف تقييد اختيار الطالب، وتسفر عن توزيع الطالب على ختصصات أو 
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 الضوابط املفروضةأن كما . ال عالقة هلا من قريب بتطلعام الوظيفية أو قدرام
مثل (تأيت نتيجة للحاجة إىل إدارة الطلب املفرط على جامعات معينة  قيدعلى ال

  .وانعدام التوازن بني الكليات والوظائف) جامعة القاهرة
وأيا كانت . وجيري حاليا إصالح عملية دخول اجلامعات وتوزيع الطالب عليها

من اختيار طالم من جمموعة الطالب  نتيجة هذه التغيريات، ينبغي متكني اجلامعات
  .))ب( ٢٠٠٨وزارة التعليم العايل، ( املستوفني للشروط األساسية للقبول

الطالب والطاقة االستيعابية  رغباتوتواجه بلدان عديدة حتديات يف التوفيق بني 
ويكون من الضروري يف بعض احلاالت زيادة الطاقة . والطلب يف سوق العمل

ونظراً لإلفراط يف الطلب النابع من . على الطالب املؤهلني يعاب الطلبالست
الطالب املؤهلني يف مصر، وثبوت عدم إمكانية التوفيق بني احتياجات سوق العمل 

. ورغبات الطالب، فرمبا كان من الضروري إجياد سياسة عامة إلدارة عملية القيد
يات الستيعاب إىل عدة استراتيج ٢٠١٢-٢٠٠٧وتدعو اخلطة الرئيسية للفترة 

الطلب، مبا يف ذلك جامعة مفتوحة، وتشجيع املزيد من املؤسسات اخلاصة، وإنشاء 
  .مؤسسات بعقد اتفاقات مع احلكومات األجنبية

ينبغي أن يكون للجامعات دور أقوى يف حتديد إمجايل وبالرغم من ذلك، 
املستويات  ويبدو أن هذه. مستويات القيد فيها وحاالت القيد حبسب الكلية والقسم

وميكن . توصيات اجلامعاتبضئيل اهتمام مع حتدد حالياً بطريقة يكتنفها الغموض، 
أن يكون البديل للنهج احلايل اتفاق متفاوض بشأنه بني السياسة العامة القومية 

  .للتعليم العايل ومكتب التنسيق واجلامعة فيما يتعلق مبستويات القيد
لجامعات سلطة اختاذ القرار النهائي يف أن تكون ل ،يف ظل أي بديل ،وينبغي

وينبغي منح الطالب الذين يستوفون الشروط األساسية لدخول . قبول الطالب
اختيارهم  مع عدم قبولالتعليم العايل عن طريق االمتحان القومي وعملية االختيار 

يف رغبتهم الثانية األقسام أو الكليات أو اجلامعات فرصة احلصول على يف األول 
  .أخرى أو التقدم مرة أخرى يف وقت الحق يةس الكلية أو يف كلنف

مباشرا مبا يطرأ من تغريات على سياسات  إمكانية زيادة القدرة اتصاالوتتصل 
وبسبب اإلفراط يف العرض أو الطلب على . املوارد الكافية توافرالتمويل لضمان 

عديدة  بلدانتفرض ) يةكاملهن الصحية أو القانون(بعض ااالت احليوية أو املهن 
مثل (ومثة بلدان أخرى . االقيد أو أعدادا حمدودة هلعمليات حدودا قصوى على 
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تستخدم حوافز مالية للطالب عند القيد يف ااالت ) والواليات املتحدة أستراليا
وبدال من . للمؤسسات الستيعاب عمليات القيد ةاملرتفعة األولوية، وحوافز مالي

على القيد جبميع الكليات واألقسام، ميكن أن تنظر مصر يف  يليةضوابط تفصتطبيق 
التركيز على مستويات القيد يف ااالت احليوية واستخدام احلوافز املالية بدال من 

مىت أمكن لتحقيق مواءمة القدرة مع الطلب واحتياجات سوق  الضوابط التنظيمية
  .العمل
  وختصيص املوارد واملساءلة املوازنة

مقارنة بني املسؤوليات اليت تتحملها الوزارة اليوم وتلك  ٣-٤جلدول يعرض ا
  ".عدمن ب تسيريلل"اليت من املستحسن حتملها يف إطار ج 

املذكور أدناه التغريات  ٤-٤ومن حيث اإلدارة والضوابط املالية، يبني اجلدول 
ؤسسات التعليم الرئيسية اليت قد يلزم إدخاهلا يف سياق منح املزيد من االستقالل مل

  .العايل لتمكينها من استخدام ممارسات إدارية أكثر مرونة
  تصوران: ااالت الرئيسية للتنظيم احلكومي ٣-٤اجلدول 
 النهج املقترح الوضع الراهن جماالت اإلشراف والتنظيم

 معزز نعم رؤية إمجالية ورسم السياساتصياغة 
 نعم ال والعدالة األداء ختصيص موارد امليزانية استناداً إىل معايري

 معزز حمدود تقييم اجلودة واالرتقاء ا
 نعم ال إتاحة املرونة لتعيني أعضاء هيئة التدريس وإاء خدمتهم

 نعم ال إتاحة املرونة لتحديد مستويات املرتبات
 ال  نعم وحماسبة مالية مسبقة ضوابطفرض 

 نعم ال إتاحة املرونة يف قواعد الشراء
 نعم قدرة حمدودة التقييم/ةاملتابع

  Aims McGuinness, OECD/World Bank review team, 2008 :املصدر

وكما يناقَش ذلك يف الفصل الثامن، تعد اإلصالحات يف املوازنة وختصيص 
 ٤-٤يف اجلدول . املوارد واملساءلة مكمالت ضرورية إلصالح احلوكمة املؤسسية

ذج املركزي النمطي، كما هو موجود يف مصر، املأخوذ عن فيلدن مقارنة بني النمو
ويالحظ ). Fielden, 2008(ومنوذج االستقالل املوجود يف عدد متزايد من البلدان 
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فيلدن املخاوف اليت تبديها الدول املطبقة لالمركزية بشأن مستوى كفاءة املؤسسات 
تلتمس احلكومات  ويقترح أن. يف إدارة املسؤوليات املوكلة إليها فيما يتعلق بامليزانية

االطمئنان، بواسطة مراجعات للكفاءة وآليات أخرى، إىل أن تستويف املؤسسات 
شروطا مسبقة معينة لقبول املسؤوليات املوكلة إليها، مثل وجود هيكل حوكمة 

  .سليم، ونظم معلومات يعول عليها، وموظفني إداريني مؤهلني تأهيال مناسباً
  الرقابة املاليةُج متغرية جتاه  ٤- ٤اجلدول 

 االستقالل التام الرقابة املركزية املوضوع

 امليزانيات السنوية
يتفق عليها بالتفصيل مع وزارة املالية 

 ووزارة التعليم العايل

وإن كانت (يتفق عليها جملس اجلامعة 
تبلغ إىل وزارة التعليم العايل والس 

 )األعلى للجامعات

 ختصيص امليزانية
حبيث ال يتسىن " نودالتحكم يف الب"

للمؤسسات نقل أوجه اإلنفاق بني 
 للميزانيةالفئات احملددة 

حرية التخصيص واإلنفاق وفقا للحاجة 
يف إطار امليزانية اإلمجالية املمنوحة من 

 وزارة املالية ووزارة التعليم العايل

 رقابة مسبقة على كل مبلغ ينفق النفقات
ومراجعة احلسابات بعد إنفاق  ضوابط

 ملواردا

قلة اإلنفاق يف اية الفترة 
 احملاسبية

 تسليم املبالغ غري املنفقة إىل وزارة املالية
حرية حتويل الرصيد غري املنفق 

واستيعاب أي زيادة يف اإلنفاق من (
 )األموال املقبلة يف إطار احلدود املفروضة

املكاسب اخلارجية من املصادر 
 غري احلكومية

الواردة من احتمال خفض امليزانية 
وزارة التعليم العايل نتيجة /وزارة املالية

 لتلقي مكاسب خارجية إضافية

حرية االحتفاظ باملبالغ املتحصل عليها 
من مصادر غري حكومية أو إنفاقها 

 بالكامل

الرسوم الدراسية للطالب 
 احملليني والدوليني

 حتدد الرسوم وزارة التعليم العايل
حبرية ميكن حتديد مستويات الرسوم 

واالحتفاظ باألموال دون التأثري على 
 خمصصات امليزانية املقدمة من احلكومة

 .The World Global Trends in University GovernanceFielden, J. (2008) ,مأخوذ عن : املصدر

Bank, HDNED Education Working Paper Series, No. 9.  
منح املؤسسات املزيد من  املقابل الذي ينطوي عليه ويشرح فيلدن أيضا

فمن املتوقع من املؤسسات اليت تتمتع باالستقالل التام عن طريق . االستقالل املايل
أن تزود هيئتها املمولة بتقارير موثوقة  -  كنتيجة طبيعية - ختصيص مبلغ ممنوح حمدد
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وتقارير عاجلة عن كيفية إنفاق األموال، فضال عن إحصاءات تتعلق باألداء 
لتعليم العايل مبراجعة املتمثل يف قيام وزارة ابدأ املوميثل هذا ابتعادا عن . تواملخرجا

النفقات املعتزمة مسبقا واالعتماد على الرتاهة املالية للمؤسسة يف اتباع خطط 
وتستطيع النظم اليت بلغت مرحلة النضج كتلك . ميزانيتها وتسجيل نفقاا بدقة

حدة أن تعتمد على تقدمي التقارير املالية مرة واحدة واململكة املت أستراليااملوجودة يف 
سنويا، مع إمكانية املطالبة بعدد أكرب من التقارير إذا ساد اعتقاد بأن إحدى 

ومن النماذج أيضا أن تطالب اهليئة املمولة بتنبؤات . املؤسسات تواجه مشاكل مالية
تقرير سنوية عن األداء  تقدميمالية للعمليات والسيولة النقدية ملدة ثالث سنوات مع 

وجيري يف بعض األحيان جتميع هذه التنبؤات النقدية واستخدامها . يف الوقت نفسه
  .لسالمة املالية اإلمجالية للقطاعل تصور لوضععن طريق اهليئة املمولة 

  اإلطار القانوين للمؤسسات اخلاصة
لتعليم العايل عن تتبع وزارة التعليم العايل استراتيجية واعدة لرفع قدرات قطاع ا

طريق أنواع خمتلفة من مؤسسات التعليم العايل من بينها املؤسسات اخلاصة غري 
ووجود أساس قانوين واضح للمؤسسات غري اهلادفة للربح شرط مهم . اهلادفة للربح

وميكن أن تؤدي املؤسسات اهلادفة للربح دوراً مهماً، وال . لتطوير قطاع خاص قوي
يف نظام التعليم العايل، ولكن احتياجها إىل الربح يدفعها إىل لفراغات سيما مبلء ا

التقنية اليت يرتفع الطلب عليها واليت هلا عمالء قادرون /التركيز على الربامج املهنية
وميكن . على دفع الرسوم الدراسية على مستويات تفوق تغطية تكاليف التشغيل

تثمار الفائض يف حتسني اجلودة، إجياد حوافز للمؤسسات اهلادفة للربح لكي تعيد اس
  .املؤسسةحيث إن هذه االستثمارات ترفع رحبية 

ويف املقابل، ال ميكن استخدام أي من الفوائض اليت حتققها املؤسسات غري 
ومتتلك هذه املؤسسات حوافز أقوى . اهلادفة للربح يف االستفادة الشخصية ملالكيها

ودة وإعادة ختصيص العائدات داخليا لقدمي إلعادة استثمار الفوائض يف االرتقاء باجل
ولكي تصبح املؤسسات غري اهلادفة . الدعم للربامج األكادميية ذات األولوية املرتفعة

للربح عناصر تتمتع بقوة أكرب يف نظام التعليم العايل يف مصر، من املهم أن يكون هلا 
للحصول على إطار قانوين قوي حيدد الشروط اليت جيب أن تستوفيها املؤسسات 

ومن املهم أيضا أن تكون هناك سياسة ضريبية تعترف بالوضع القانوين . الوضعهذا 
فعلى سبيل املثال، تم البلدان اليت لديها قطاعات خاصة . حللجهات غري اهلادفة للرب

غري "اعتبار املؤسسة  كبرية كاليابان وكوريا اهتماما كبريا بتحديد ألمور مثل شروط
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وتتضمن هذه االشتراطات أال يكون ألي من أعضاء جمالس إدارة  ".هادفة للربح
. عالنيةاملؤسسات مصلحة مالية يف املؤسسة، وأن تعلن املؤسسات سجالا املالية 

وجيب أن تستويف املؤسسات اجلديدة شروطا . كما أا تشترط اعتماد املؤسسات
د األكادمييني والتزامام الزمنية دنيا فيما يتعلق يكل الربامج التعليمية وحمتواها وأعدا

ومن املهم أيضا إعفاء املؤسسات غري اهلادفة للربح من الضرائب شريطة . ومؤهالم
  .إعادة استثمار عائداا يف النهوض برساالا

ويف مصر، ختضع املؤسسات اخلاصة للعديد من الضوابط التنظيمية اليت تطبق 
عض الفوائد املمكنة من القطاع اخلاص على املؤسسات احلكومية، وهذا يلغي ب

وينبغي أن تكون املؤسسات اخلاصة متحررة إىل حد كبري من الضوابط . القوي
احلكومية، باستثناء اللوائح األساسية اليت حتدد الوضع القانوين، واليت تفرض استيفاء 

ة، شروط معينة إلنشاء املؤسسات اجلديدة، واالشتراطات األساسية املتعلقة باجلود
مثل االشتراطات الدنيا لألكادمييني واملرافق واملعدات واالعتماد عن طريق اهليئة 

وبصفة خاصة ينبغي أن . املستهلك القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، ومحاية
الربامج األكادميية وإعادة تتمتع املؤسسات اخلاصة باستقالل موضوعي يف إعداد 

يني أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأجورهم وإاء تنظيميها ووقف العمل ا، وتع
  .خدمتهم، وحتديد مستويات القيد وشروط قبول الطالب

موحد للتعليم العايل برمته يف مصر، تشريعي وينبغي إيالء األولوية إلعداد إطار 
تطبيق نفس السياسات التنظيمية بنفس الطريقة على " موحد"على أال تعين كلمة 
 ومن املهم أيضا أال يتسبب تشكيل هيئات. احلكومية واخلاصةكل من املؤسسات 

. والتنسيق وجمالس اإلدارة مثل االس العليا يف تثبيط إقامة قطاع خاص قوي تسيريال
ويشكل متثيل القطاع اخلاص يف هذه االس أسلوباً من أساليب ضمان مراعاة 

  .تمسامهات هذه املؤسسات يف املداوالت املتعلقة بالسياسا
  حوكمة الكليات التكنولوجية

كما لوحظ من قبل، كان توحيد املعاهد الفنية املتوسطة وإصالح حوكمة هذه 
وبالرغم من ذلك، . املؤسسات من اإلجنازات الكبرية ملشروع تطوير التعليم العايل

الذي أعده أكادميية تطوير التعليم من  حتليل الفجوةفكما مت التأكيد على ذلك يف 
ة التعليم العايل وبالتعاون معها، ال تزال هناك فجوة ضخمة بني املقصد أجل وزار

وكما هو مالحظ يف تقرير أكادميية تطوير . واحلقيقة الواقعة لتنفيذ هذه اإلصالحات
هو  ٢٠٠٨تشرين األول /املقصد من القرار الوزاري الصادر يف أكتوبرفإن  التعليم،
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جية بسلطات واختصاصات خاصة، ولكن أن تتمتع جمالس أمناء الكليات التكنولو
واستمرار الرقابة املركزية من وزارة التعليم العايل على . وظائفها ال تنفذ بالكامل

املهام احليوية مثل تعيني العاملني واجلوانب املالية يقوض قدرة جمالس األمناء على 
تياجات سوق االضطالع مبسؤولياا ومتتع املؤسسات باملرونة الالزمة لالستجابة الح

  :ويبدي التقرير املالحظات اإلضافية التالية. العمل
عمل الكليات حتتاج إىل املركزية لضمان تناول يف حني أن العناصر املختارة من 

األولويات الوطنية ووجود معايري دنيا للتعليم، فإذا كان للكليات أن تتفاعل مع 
طهم يف ختطيط الربامج احتياجات املوظفني احملليني وأن تكسب دعمهم واخنرا

لربامج وتنفيذها، فال بد من متتعها مبزيد من املرونة والرقابة احمللية على حمتوى ا
ولكي تنجح الالمركزية ال بد من تغيري ). مركزيةأي الال(والتمويل والتوظيف 

السياسات القائمة وال بد من أن توفر وزارة التعليم العايل القيادة يف صورة قوالب 
وجيهية وتدريب للعاملني من أجل مساعدة الكليات على تنفيذ وخطوط ت

أي إنشاء جمالس استشارية حملية للربامج (العمليات اليت أزيلت عنها املركزية 
املتخصصة، والسوق، وإجراء التدريب أثناء اخلدمة، وإجراء مسوح ألرباب 

تام مع وجيب أن تسري زيادة املساءلة بالتوازي ال.) العمل واخلرجيني، اخل
  .)Academy for Educational Development, 2008( الالمركزية

وهلذه النتائج آثار مهمة ال على الكليات التكنولوجية فحسب وإمنا أيضا على 
وبالنسبة للكليات . تصميم وتنفيذ عملية إصالح حوكمة نظام التعليم العايل برمته

اليت أوصت ا أكادميية تطوير التكنولوجية، ينبغي إيالء أولوية قصوى لإلجراءات 
بتوضيح األدوار واملسؤوليات، وزيادة التدريب على مستويات التعليم فيما يتعلق 

  .سساتليم العايل وجمالس األمناء واملؤوزارة التع
املوحد للتعليم العايل بالدور والرسالة  التشريعيوجيب أن يعترف إعداد اإلطار 

حلاجة إىل املرونة وسرعة االستجابة للطلبات سوق الفريدين للتعليم الفين، وخباصة ا
وكثريا ما تفرض اهلياكل والسياسات املعدة من أجل مؤسسات . العمل املتغرية

 نولوجية بطريقة تقوض رسالة الكلياتالتعليم العايل التقليدية على نظم الكليات التك
حتتاج الكليات وكما هو مالحظ من تقرير أكادميية تطوير التعليم،  .التكنولوجية

آليات مركزية لتأمني الروابط مع املبادرات املتعلقة بالقوة التكنولوجية إىل 
ويف . املوارد البشرية الوطنية، وتنسيق االستجابة للطلب الوطين على التدريب/العاملة

الوقت نفسه، حتتاج املؤسسات إىل املرونة لالستجابة لالحتياجات اإلقليمية من 
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ألي هيكل قانوين موحد جديد أن يعكس الرسالة املتميزة وينبغي . التدريب
  .للكليات التكنولوجية

وتظهر التحديات اليت يواجهها تنفيذ إصالحات حوكمة الكليات التكنولوجية 
احلاجة إىل االعتناء بالتحضري، مبا يف ذلك تغيري السياسات والتدريب، الالزم لكي 

وال بد من إجراء تغيريات . ية عن احلوكمةتنجح املبادرات الرامية إىل إزالة املركز
يف السياسات واملمارسات على املستويني املركزي واملؤسسي، ولكن األهم من 

على " عقليتهم"ذلك هو ضرورة إجراء التغيريات يف القدرات األساسية للقادة و
  .والالمركزية حتتاج إىل وقت وتدريب ودعم. كافة املستويات

هي الوجه اآلخر من ك يف مقدمة هذا الفصل، املساءلة وكما مت التأكيد على ذل
ويكمن اخلطر يف عدم تغيري وسائل املساءلة البالية مع إحالل . عملة االستقاللية

فستكون النتيجة . الالمركزية يف حوكمة املؤسسات مثل الكليات التكنولوجية
هو إعادة تصميم وما يتطلبه األمر . فقدان الفوائد اليت ميكن أن حتققها الالمركزية

جوهرية لنظم املساءلة للتأكيد على النواتج واألداء بدال من االمتثال يف ظل ضوابط 
  ".سابقة للمراجعة"موجهة باملدخالت و

  الوضع القانوين للمؤسسات احلكومية املتمتعة باالستقالل
مع توجه مصر حنو حتقيق اهلدف املتمثل يف زيادة استقالل املؤسسات احلكومية، 

املهم توضيح املقصد املتعلق بالوضع القانوين للمؤسسات املتمتعة باالستقالل من 
من الناحية املفاهيمية نطاق العالقات  ٥-٤ويبني اجلدول . وسلطتها ومسؤوليتها

فاجلامعات احلكومية يف مصر تتصف من الناحية الفنية . احلكومة واملؤسسات بني
، ولكنها تعامل أساساً ٤٩القانون رقم  كما هو مبني يف" شخصية اعتبارية"بأن هلا 

ل الكليات وتعام. ختضع لرقابة الدولةعلى أا إما هيئات حكومية أو مؤسسات 
التكنولوجية بوضوح أكرب على أا هيئات حكومية حىت يف ظل ترتيبات احلوكمة 

وينبغي أن يكون اهلدف من إصالح التعليم العايل تغيري وضع كافة . اجلديدة
ت والكليات التكنولوجية يف اية املطاف إىل مؤسسات تساعدها الدولة أو اجلامعا

  .شركات حكومية منظمة ألغراض عامة
" الشركات العامة"يبني الوضع القانوين للجامعات يف اململكة املتحدة وضع 

  ).٣-٤انظر اإلطار (
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 وازنهيينبغي أن تتمتع مؤسسات التعليم العايل باستقالل موضوعي وإجرائي و
وتتضمن األمثلة على النقاط الرئيسية للسلطة واملساءلة ما . ساءلةقدر معقول من امل

  :يلي
 حتمل القيادة اجلامعية للمسؤولية عن فعالية وكفاءة أداء رسالة املؤسسة. 
  ا يف إطار من اجلودة (سلطة إعداد الربامج األكادميية أو وقف العمل

 .)واملساءلة
 د االشتراطات الواسعة املتعلقة حبقوق يف حدو ،السلطة واملسؤولية

األكادمييني وغري األكادمييني وترقيتهم وتكليفهم تعيني  يف جمالالعاملني، 
 .وتغيري تكليفام وإاء خدمتهم وحتديد مستويات مرتبام

  وقد تكون  –سلطة اختيار الطالب وقبوهلم استناداً إىل معايري املؤسسة
اطات الدنيا لتأهل الطالب لدخول التعليم هذه املعايري أعلى من االشتر

 .العايل
  سلطة ختصيص األموال العامة وغري العامة داخليا بطريقة تتفق واخلطة

االستراتيجية للمؤسسة واشتراطات الشفافية واحملاسبة العامة على 
 .استخدام األموال

  سلطة حتويل الرصيد غري املنفق من سنة مالية إىل أخرى دون توقيع
 .، وسلطة استثمار املدخراتعقوبات

  سلطة إجراء املشتريات وإبرام العقود وإجراء املعامالت اإلدارية واملالية
 .األخرى دون اخلضوع الشتراطات القبول املسبق من كيانات خارجية
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  مستويات الرقابة احلكومية والوضع القانوين للمؤسسات ٥- ٤اجلدول 

 

رقابة تنظيمية 
 مرتفعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقابة تنظيمية 
  منخفضة

املؤسسة كهيئة  - أ
 حكومية

بطريقة مماثلة للهيئات احلكومية مثل تعامل مؤسسات التعليم العايل 
وال يوجد اعتراف . تلك املسؤولة عن السالمة العامة أو النقل

واللوائح املتعلقة بالقضايا . بالرسالة أو الظروف اخلاصة للجامعات
وتعتمد املساءلة . واإلدارية واملالية مستفيضةاألكادميية والتنظيمية 

ويكون التركيز . على املدخالت أكثر مما تعتمد على املخرجات
تطبيق : وحجتها األساسية. فيها على الضوابط السابقة للمراجعة

قوانني اخلدمة املدنية احلكومية على العاملني األكادمييني وغري 
  .األكادمييني

املؤسسات  - ب
 قابة الدولةاخلاضعة لر

يعترف بالتمييز بني مؤسسات التعليم العايل واهليئات احلكومية 
األخرى، ولكن معظم السياسات املتعلقة بامليزانية والتمويل املطبقة 

. على اهليئات احلكومية األخرى تطبق أيضا على التعليم العايل
الية واللوائح املتعلقة بالقضايا األكادميية والتنظيمية واإلدارية وامل

وتعتمد املساءلة على املدخالت أكثر مما تعتمد على . مستفيضة
. ويكون التركيز فيها على الضوابط السابقة للمراجعة. املخرجات

وتنظم شؤون األكادمييني قوانني خاصة ولكنها ختضع لرقابة 
وتطبق قوانني اخلدمة املدنية احلكومية على املوظفني غري . مركزية

 .األكادمييني
املؤسسات اليت  - ج

 تساعدها الدولة
تتمتع مؤسسات التعليم العايل بوضع قانوين مينحها استقالال 

واللوائح املتعلقة بالقضايا األكادميية . موضوعيا عن احلكومة
وتعتمد املساءلة على . حمدودة والتنظيمية واإلدارية واملالية

عة ال الضوابط التالية للمراجويكون التركيز فيها على . املخرجات
وتقدم احلكومة متويالً أساسياً ومصنفاً . الضوابط السابقة للمراجعة

يف بنود ورأمسايل، مع توقع إجياد متويل غري حكومي ضخم 
ويعفى كل من العاملني .). الرسوم، منح القطاع اخلاص، اخل(

  .األكادمييني وغري األكادمييني من قوانني اخلدمة املدنية احلكومية
كات منوذج الشر - د

العامة للحوكمة 
 املؤسسية

كما هي احلال يف النموذج ج، تتمتع املؤسسات بوضع قانوين 
وتوقع احلصول . مينحها استقالالً موضوعياً) كالشركات العامة(

على متويل حكومي أقل احتماالً وتتمثل التوقعات يف التماس 
ويعفى العاملون . املؤسسات للتمويل غري احلكومي ألداء رساالا

. ألكادمييون وغري األكادمييني من قوانني اخلدمة املدنية احلكوميةا
وجيوز للحكومة أو ال جيوز هلا فرض ضوابط على سياسة حتديد 

مبلغ ممنوح وخيصص متويل احلكومة على أساس . الرسوم الدراسية
وتستند . أو استثمار مستهدف أو متويل مرتبط باألداء حمدد

  .داءاملساءلة إىل النواتج واأل
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  اجلامعات بوصفها شركات حكومية ٣-٤اإلطار 
وتتقاسم . تنظَّم جامعات اململكة املتحدة بطريقة متنحها درجة مرتفعة من االستقالل

 ،كوا مؤسسات مستقلة قانوناً) أ: (مؤسسات التعليم العايل يف اململكة املتحدة السمات التالية
ختضع ملساءلة جملس إدارة يتحمل املسؤولية كوا ) ج( ،كوا هيئات ذات طابع خريي) ب(

ومينح الوضع القانوين اخلريي جامعات اململكة املتحدة ميزة . النهائية عن مجيع جوانب املؤسسة
على غالبية اجلامعات األوروبية فيما يتصل بقدرة اجلامعات على املشاركة يف األعمال التجارية 

ي تشجيعها على توليد التمويل من األنشطة ولكوا مؤسسات خريية، جير. وتسويق البحوث
ة، سواء كان ذلك يف شكل بيع للمنتجات أو تقدمي االستشارات أو إبرام عقود البحث التجاري

وجيوز للمؤسسة اخلريية أن تولد فائضا وأن حتتفظ به، ولكنها ملزمة . العلمي أو غري ذلك
و ما يعين يف حالة اجلامعات إنفاق باستخدام هذا الفائض مبا يتفق ووضعها كمؤسسة خريية، وه

اإلطار القانوين يف اململكة املتحدة يشجع فإن  وهكذا،. أي فائض على البحث العلمي والتعليم
ويستوعب أنشطة التسويق كجزء ال يتجزأ من العمل اجلامعي املعتاد، بينما تعترب هذه األنشطة 

وميزة منوذج . ضع للوائح وقيود مجةالتجارية مشكلة يف معظم البلدان األوروبية األخرى وخت
اململكة املتحدة هي أن شؤون اجلامعات تنظم بطريقة تتفوق على التمييز التقليدي بني القطاعني 

فهي خاصة مبعىن . فال اجلامعات حكومية وال هي خاصة باملعىن التقليدي للكلمتني. العام واخلاص
ة، ولكنها ليست خاصة مبعىن أن الفوائض اليت أا حرة يف توليد األموال من أنشطة جتارية متنوع

حتققها ال ميكن دفعها ألحد على اإلطالق كأرباح، وإمنا جيب إنفاقها على مواصلة البحث 
مث إا ليست حكومية مبعىن أا مؤسسات خريية خاصة، ولكنها حكومية مبعىن . العلمي والتعليم

  .البحث العلمي والتعليم أي ،مةأن اهلدف العام من أنشطتها هو خدمة الغايات العا
 World Bank (2007) Malaysia and the Knowledge Economy: A World Class Higher Education: املصدر

System. Washington, D.C.: World Bank Group, March 2007, based on Vestergaard 2005.  

  االستقاللبناء القدرات الضرورية حلصول املؤسسات على مزيد من 
ففي حني أن قلة . ميثل القيام بإصالحات كبرية للحوكمة حتدياً سياسياً ضخماً

من البلدان حققت تغيريا كبريا عن طريق سن مبادرة إصالح واحدة، فالواقع يف 
معظم البلدان هو أن التغيري حيدث على أساس تدرجيي مع االعتناء بالتخطيط وبذل 

راء إلحداث التغيري بني أصحاب املصلحة جهود مكثفة إلجياد توافق يف اآل
واجلدير بالذكر أن األمر يتطلب وقتاً وختطيطاً متأنياً لتنمية القدرة على . الرئيسيني

املستويني الوطين واملؤسسي لتنفيذ تغيري ينطوي على التحول من نظام يتسم 
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أكثر القضايا ور تدو ٩.باملركزية البالغة إىل نظام ينتهج املزيد من الالمركزية والتنوع
خماوف األكادمييني وغري ) ١: (بالضرورة حول ما يليحساسية من الناحية السياسية 

األكادمييني من فقدان احلماية األساسية اليت توفرها اخلدمة املدنية وغري ذلك من 
عن االستقالل  الالمركزية وزيادةتسفر خماوف الطالب من أن ) ٢( ،حقوق العمل

االفتقار إىل إطار للمساءلة لضمان استجابة ) ٣( ،م أو زياداالسعي إىل فرض رسو
التخوف من التدليس ) ٤( ،املؤسسات بعد زيادة استقالليتها لألولويات احلكومية

التخوف من أن تكون مقترحات الالمركزية وزيادة ) ٥( ،وسوء االستغالل
التعليم العايل عة لتوقف احلكومات عن االستثمار يفاالستقالل استراتيجيات مقن.  

وقد كانت هذه املخاوف يف قلب النقاش الذي سبق سن قانون فريجينيا لسنة 
قانون إعادة (بشأن إعادة هيكلة العمليات املالية واإلدارية للتعليم العايل  ٢٠٠٥
اتفاقات  ية مزيدا من االستقاللية يف مقابلالذي منح ثالث جامعات حكوم) اهليكلة

 ساسيةاألضمانات البوالعاملني كومية وتزويد الطالب لتناول األولويات احل
)Couturier, 2006(.  استقالل اجلامعات الكوريةيف قلب املعارضة لزيادة تقع وهي 
)Byun, 2008( . ا ال تزال قضايا مستمرة يف النقاش الدائر منذ زمن طويلكما أ

  .)Marshall, 2007; Musselin, 2001( بشأن إصالح التعليم العايل يف فرنسا
ومن الدروس الرئيسية املستخلصة من جتارب اآلخرين أن من املفيد إجياد أمثلة 

ويفترض هذا إجراء عملية انتقائية لتحديد ودعم . حية على أنواع اإلصالح املقترحة
وجيري النظر يف هذه . مؤسسات بعينها ميكنها أن تقود املسرية يف جماالت اإلصالح

  .عاملسألة يف الفصل التاس
  النتائج واالستنتاجات الرئيسية

املزيد من املسؤوليات إىل مؤسسات  تنقل يف مجيع أحناء العاملكومات احلإن 
ومتنحها  ،التعليم العايل، اعترافاً بأمهيتها االقتصادية واالجتماعية وتعقدها املتزايد

رونة املزيد من االستقاللية املوضوعية واإلجرائية حبيث تتمتع هذه املؤسسات بامل
وتتضمن . الضرورية لالستجابة لالحتياجات املتنوعة يف ظل ظروف متغرية وتنافسية

عملية النقل تغيرياً يف أدوار احلكومة واملؤسسات، وتغيرياً يف العالقات القائمة 
النظام واحلوكمة املؤسسية،  تسيريوتشمل أساليب النقل إصالحات يف . بينهما

ات األداء، وتقليل القيود املفروضة على التمويل مع وتوضيح األدوار املؤسسية وتوقع
تشديد املساءلة حتقيقاً لفعالية التكاليف، وتشديد عمليات ضمان اجلودة مع التركيز 
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ومن بني اآلليات املستخدمة لزيادة االستقاللية واملساءلة . عائدات التعليمعلى 
صلة باألداء واملستندة إىل واالستجابة، تأيت خطط التمويل التنافسي، واالتفاقات املت

  .املهام
نظام التعليم العايل املصري مغرق يف املركزية عرب هيئات جمزأة وطبقات رقابة إن 

ولألحكام التشريعية خصائص تفصيلية، . متعددة، ولكنه ليس خمططا ختطيطا جيدا
ومتارس هيئات مركزية خمتلفة سلطات تغرق يف التدخل يف التفاصيل التنفيذية 

وباملقارنة على الصعيد الدويل، متتلك مؤسسات التعليم العايل يف مصر . قةالدقي
واالستجابة  وال توجد حوافز مالية لتحسني األداءسلطات تقديرية حمدودة للغاية 

صلة بني  كما ال توجد. الطالب واحتياجات سوق العملرغبات للتغريات يف 
. ر كل مؤسسة واحتياجااخمصصات مؤسسات التعليم العايل من امليزانية وأدوا

إىل حد وتعكس سياسات العمالة والتوظيف يف القطاع ما يقابلها يف القطاع العام 
العمالة الزائدة والتعيني حبسب ، وهذا يصعب من املشاكل الكثرية النامجة عن كبري

ومتثل العملية املعتمة املتمثلة يف حتديد مستويات . سنوات اخلدمة، وضعف األجور
صص، شكال مفرطا من الب بكل مؤسسة، مع التوزيع حبسب الكلية والتخالطقيد 

ومما يثري . اليت حتد من املرونة املؤسسية وتقوض االستجابةات أشكال إدارة اجلزئي
الفضول أن املؤسسات اخلاصة ختضع للعديد من أشكال الرقابة التنظيمية املماثلة 

بها فوائد القطاع اخلاص القوي لتلك املفروضة على املؤسسات احلكومية، مما يسل
  .واملبتكر

والسلطات املصرية تدرك احلاجة إىل اإلصالح اجلوهري، مبا يف ذلك ضرورة 
إحالل توازن أكثر فعالية بني التنظيم الذايت املؤسسي والرقابة احلكومية اإلمجالية 

ى وقد اتخذت خطوات هائلة عل. لنظام التعليم العايل ونطاقه وجودته وتكلفته
اليت دعمتها  ٢٠١٢-٢٠٠٧املستوى احلكومي مع إعداد اخلطة الرأمسالية للفترة 

وحدة التخطيط االستراتيجي يف وزارة التعليم العايل، وإنشاء اهليئة القومية لضمان 
وعلى الصعيد املؤسسي، أظهرت املبادرات املمولة من . جودة التعليم واالعتماد

يرتبط ا من خطط ارتفاعاً يف القدرات وما  مشروع توكيد اجلودة واالعتماد
ومن الضروري مواصلة إصالح . واستعداداً ملستويات أعلى من اإلدارة الذاتية

اإلدارة املؤسسية، ومن احملتمل أن تترسخ حينما تتحمل املؤسسات نفسها 
مسؤوليات حقيقية عن استخدام مواردها بكفاءة وفعالية من أجل حتقيق النتائج 

  .املتفق عليها
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متزايد بضرورة تعزيز القدرة وبإلقاء نظرة إىل املستقبل، يبدو أن مثة اعتراف 
السياساتية الوطنية، ونشر املعلومات عن األداء املؤسسي، والقضاء على األنظمة 

وتتمثل اخلطوة التالية . املتكررة، وتقوية ضمان اجلودة األكادميية، ومحاية املستهلك
لية للجامعات واملدارس واملعاهد الفنية، وخباصة يف يف توفري املزيد من االستقال

جماالت اختيار الطالب، وما يقدم من برامج وااللتحاق ا، واملناهج، وتعيني أعضاء 
  .هيئة التدريس األكادمييني وترقيتهم وأجورهم

من الواضح أنه توجد فجوة واسعة بني السياسات واملمارسات الراهنة يف و
وبالنظر . ر وتلك اليت جيري اعتمادها يف األمم الرائدة والناشئةالتعليم العايل يف مص

إىل الظروف اليت تعيشها مصر، فمن غري الواقعي أن يتوقع سد هذه الفجوة خبطوة 
من احملتم ملصر أن تكون واضحة يف حتديد فومع ذلك، . فورية واسعة واحدة

األمام على اجلانبني  أهدافها الطويلة األجل، وأن تركز ناظريها على التحرك إىل
التحول الالزم حنو نظام قومي للتعليم العايل يتسم  املطلق والنسيب، وأن تدير جيدا
  .بالدينامية واالستدامة واالتساق

  التوصيات
  عامةتوصيات 

خطوات متعمدة وتدرجيية وشفافة لتحقيق توازن أكثر  تتخذينبغي ملصر أن 
الشاملة على نطاق وهيكل  احلكوميةلرقابة فعالية بني التنظيم الذايت املؤسسي وا
وينبغي أن يتضمن اجتاه اإلصالح مزيدا من . وجودة وتكلفة نظام التعليم العايل ا

املسؤولية والسلطة التقديرية ملؤسسات التعليم العايل املعتمدة، وقليال من التنظيم 
  .املركزي واإلشراف التفصيلي على أنشطتها

  اإلطار التشريعي
أن تضع إطارا قانونيا واحدا للتعليم العايل يغطي مجيع املصرية ة للحكوم

اهلادفة للربح : (اجلامعات احلكومية، واملعاهد الفنية، واملؤسسات اخلاصة: القطاعات
  :وينبغي أن يوفر هذا اإلطار القانوين ما يلي ).وغري اهلادفة للربح

  توجيه املسار إنشاء جملس أعلى جديد للتعليم العايل يضطلع مبسؤولية
 .)انظر أدناه(املقبل لنظام التعليم العايل بكامله 
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  وإتاحة الفرصة أمام املؤسسات احلكومية لكي تصبح شركات حكومية
 .)انظر أدناه(ومتمتعة باإلدارة الذاتية أكثر استقالال 

  غري اهلادفة للربح"ووضع تعريف للمؤسسات اخلاصة."  

  النظام تسيريسلطة 
شاء جملس أعلى واحد للتعليم العايل يشترك يف رئاسته وزير ميكن النظر يف إن

األعلى أن يكون الس  نبغيوي. الدولة للبحث العلميووزارة التعليم العايل 
السلطة العليا يف التخطيط والتنسيق وتقدمي خدمات  ةصاحباهليئة هو للجامعات 
ملؤسسات ومقدمي التعليم العايل يف مصر، اليت تغطي كافة ايف جمال املعلومات 

املؤسسات احلكومية، واخلاصة غري اهلادفة للربح واهلادفة للربح، : اخلدمات التعليمية
  .سات األجنبية، واجلامعة املفتوحة، واملؤسوالكليات التكنولوجية

ع الس األعلى اجلديد للتعليم العايل باملسؤولية عن نطاق من لميكن أن يضطو
تجابة واالتساق واالستدامة يف نظام التعليم العايل يف املهام املتعلقة بتحقيق االس

ومجع املعلومات،  ،التخطيط االستراتيجي: ومن املتوقع أن تتضمن هذه املهام. مصر
وإدارة برامج التمويل، مبا فيها املنح الدراسية  ،وحتليلها، وإعداد التقارير بشأا

ستراتيجية املتفقة مع والقروض املقدمة إىل الطالب، وصناديق االستثمار اال
وتقدمي املشورة إىل الوزير بشأن إنشاء املؤسسات وفروع  ،األولويات الوطنية

املؤسسات اجلديدة وطرائق التمويل املؤسسي وما يتصل بذلك من إعداد تقارير 
  .احملاسبة
ميكن أن تتضمن عضوية الس األعلى للتعليم العايل أشخاصا ثبتت قدرم و

ات كبرية يف التعليم العايل، وقادة األعمال التجارية، وقادة على تقدمي مسامه
اتمعات احمللية، وممثلني عن اجلامعات احلكومية، واجلامعات اخلاصة، واملعاهد 

وميكن أن يشارك على أساس . الفنية، ومعاهدة التدريب املهين، واملدارس الثانوية
ون مبسؤوليات مباشرة تتصل غري رمسي عدد صغري من كبار املسؤولني الذين يضطلع

  .باستراتيجية التعليم العايل يف البلد
 ءلتعليم العايل جملس رؤساوميكن أن يضطلع بإسداء املشورة للمجلس األعلى ل

اجلامعات احلكومية، وجملس رؤساء اجلامعات اخلاصة، والس األعلى احلايل 
الكليات يت تؤديها للمعاهد الفنية، لضمان إيالء االهتمام للمهمة الفريدة ال

  .التكنولوجية



   تسيري النظام واحلوكمة املؤسسية 132
  

٢٠١٠ والبنك الدويل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي © التعليم العايل يف مصر  

أن يؤدي تنفيذ هذه التوصية إىل أن تدمج يف الس األعلى اجلديد  املزمعومن 
للتعليم العايل الوظائف اليت ميارسها حاليا الس األعلى للجامعات، والس األعلى 

ليم التع ووظائف وزارةللكليات التكنولوجية للجامعات اخلاصة، والس األعلى 
  .العايل املتعلقة بسري العمل يف املؤسسات

  املسؤوليات املؤسسية
أن جتري عملية منظمة وشفافة لزيادة مسؤوليات فرادى املصرية للحكومة 

املؤسسات، وبناء قدراا يف جمال اإلدارة الذاتية، لبلوغ الغاية النهائية املتمثلة يف قيام 
ببلوغ الوضع القانوين للشركات وجية والكليات التكنولمجيع اجلامعات احلكومية 

   .احلكومية املستقلة
وميكن إدارة اجلامعات احلكومية اليت تمنح الوضع القانوين للشركات احلكومية 
بواسطة جملس أمناء له سلطة البت يف شؤوا األكادميية والتشغيلية وفقاً لرسالتها 

  .املتفق عليها ويف ظل عمليات املساءلة املالئمة
د من إيالء اهتمام خاص لنطاق املسؤوليات املباشرة واملخولة لس أمناء وال ب

 :املؤسسة، مبا يف ذلك السلطة املستقلة على ما يلي
  تعيني الرئيس ونواب الرئيس والعمداء ومجيع املوظفني اإلداريني اآلخرين

 .وتقييمهم وحتديد مكافآم وإاء خدمتهم باملؤسسة،
 اء خدمتهم وترقيتهم  دريس األكادميينيوتعيني أعضاء هيئة التوإ

 .ونقلهم وحتديد مرتبام
 الربنامج/حبسب الكلية قيدوحتديد مستويات ال. 
 وقبول الطالب يف برامج حمددة. 
  أو إلغاء الربامج األكادميية مراجعةوإعداد أو. 
  وإعادة مواءمة هيئة التدريس األكادميية مبا خيدم رغبات الطالب

 .ؤسسيةواألولويات امل
  وإدارة استخدام مجيع إيرادات املؤسسة مبا فيها املبالغ املرحلة من

 .ميزانيات سابقة
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  النظام واملرونة املؤسسية تسيريالتوازن بني 
أن تنظر يف أن تعد مبشاركة كل مؤسسة من مؤسسات  املصرية للحكومة

فاقا واسع النطاق التعليم العايل، وبالتشاور مع أرباب العمل الوطنيني واإلقليميني، ات
يوضح مهمة الرسالة املتميزة للمؤسسة، ونطاق ما تقدمه من تعليم وجمال تركيزه، 
والتوقعات املنتظرة من أدائها، وعملية توفري املوارد املقترنة بذلك لبناء قدراا، 

  .ى استقالهلا املوضوعي واإلجرائيومد
ايري للمؤسسات تربهن من ومن املتوقع أن يعد الس األعلى للتعليم العايل مع

وسيجري . خالهلا على قدرا على االضطالع بالوضع القانوين للشركات احلكومية
تقييم كل جامعة من حيث استعدادها للتحرك حنو وضع قانوين أكثر استقاللية ومنح 

وميكن أن يكون من بني هذه املعايري أن تكون . هذا الوضع لكل مؤسسة على حدة
برمتها حاصلة على اعتماد كامل من اهليئة القومية لضمان امعة واجلمجيع الكليات 

  .جودة التعليم واالعتماد
ومن املستحسن مبرور الوقت أن يسمح ملؤسسات التعليم العايل اليت تثبت 
قدرا على إدارة نفسها بنفسها بطريقة جيدة واليت تؤدي وفقا للتوقعات املتفق 

الطالب، بقيد تزايدة يف اختاذ القرارات املتعلقة عليها باحلصول على سلطة تقديرية م
، وتعيني العاملني وترقيتهم، واستخدام )بدؤها وإاؤها( مساقاتوما تقدمه من 

   .املوارد

احلواشي

  
مثة مشكلة حمورية تواجه سياسة التعليم العايل يف كل جمتمع حديث هي كيفية احلفاظ على " ١

ن أن تنوع املؤسسات، وال سيما أن العديد منها يشكل مؤسسات تعليمية يف املقام األول دو
تكون لديها قدرات حبثية ملحوظة، يف مواجهة الضغط الذي ميارس لتغيري مسار املؤسسات 

اجلهد وحده هو الذي حيدد السمات اخلاصة اليت جتعل  –حنو منوذج موحد للبحث اجلامعي 
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 .Trow. M." وهو ما يفرض اإلحباط وعدم الرضا –كل مؤسسة شيئا خمتلفة عما هي عليه 

(2003), “On Mass Higher Education and Institutional Diversity”, in University 

Education and Human Resources. Technion-Israel Institute of Technology. 

Tel Aviv . انظر أيضاvan Vught, F. (2008), “Dealing with Diversity: 

institutional classifications in higher education”, L H Martin Institute 

Conference, Melbourne, 27-28 November.  
  .انظر أيضا كمثال إطار املساقات واملؤهالت االسكتلندي ٢

www.qaa.ac.uk/scotland/default.asp.  
انظر موقع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على اإلنترنت لالطالع على البحوث . ٣

نواتج التعليم : "ء املؤمتر العام لربنامج اإلدارة املؤسسية للتعليم العايلوالعروض املقدمة أثنا
، إللقاء نظرة شاملة على التطورات املتعلقة باملساءلة ضمن "اجلودة، واملالءمة، والتأثري: العايل

  .البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبلدان غري األعضاء فيها
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_38973579_1_1_1_1_1,00.html.  

 Cloete. N., Maassen, P. and J. Miller (2003), “Great Expectations, Mixedانظر  ٤

Governance Approaches, and unintended Outcomes: The Post-1994 Reform 

of South African Higher Education.,”،  رضت أثناء مؤمتر ائتالف الباحثني يفورقة ع
، لتطبيق إطار بيتر ٢٠٠٣أيلول /يف بورتو، الربتغال، يف سبتمرب) CHER(جمال التعليم العايل 

  .لتغيري السياسة العامة للتعليم العايل يف جنوب أفريقيا
٥ Power Point presentation for OECD/World Bank team on the National 

Authority for Quality Assurance and Accreditation.  
  .٢٠٠٤لسنة  ٢٩٠منشأ مبوجب القرار اجلمهوري رقم  ٦
، كما ترمجته إىل اللغة بشأن ينظم اجلامعات ١٩٧٢لسنة  ٤٩رقم مقتطف من القانون  ٧

  .www.egyptlaws.comاإلجنليزية مكتبة الشرق األوسط للخدمات االقتصادية، 
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http://www.qaa.ac.uk/scotland/default.asp.  
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انظر املناقشة اليت دارت يف الواليات املتحدة بشأن جتارب البلدان والدول اليت أجرت تغريا  ٩

رابطة جمالس اإلدارة، نوفاك، وماكتاغارت /كبريا يف احلوكمة والواردة يف تقرير اليونسكو
  .تقرير عن تغيري حوكمة التعليم العايل). ٢٠٠٦(وغوالن 
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  .)مسودة(أساسية 

تقرير مشروع تطوير التعليم . ٢٠٠٧-٢٠٠٢وزارة التعليم العايل، مشروع تطوير التعليم العايل، 
تقرير مشروع تطوير التعليم املعدل عن التقدم احملرز خالل الفترة من . رزعن التقدم احمل

  .٧إىل  ٤، الصفحات من ٢٠٠٨آذار /مارس ٢١إىل  ٢٠٠٢كانون الثاين /يناير ١
Academy for Educational Development (AED) (2008), Gap Analysis of Technical 

Colleges. Report prepared for the Ministry of Higher Education (MOHE), 
Arab Republic of Egypt, 19 September. 

Amaral, A. et al. (eds) (2003), The Higher Education Managerial Revolution? 
Higher Education Dynamics Douro Series. Vol. 3. Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers.  

Anderson, D. and R. Johnson (1998), “University Autonomy in Twenty Countries”, 
Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs, 
Canberra. 

Bardham, P. (2002), “Decentralization of Governance and Development”, Journal of 
Economic Perspectives, 16, 4, pp. 185-205. 

Benington, J. (2007), “Reforming Public Services”, National School of Government, 
London: TSO. 

Berdahl, R. (1990), “Academic Freedom, Autonomy and Accountability in British 
Universities”, Studies in Higher Education, Vol. 15. 

Besley, T. and A. Case (1995), “Incumbent Behavior: Vote-Seeking, Tax-Setting 
and Yardstick Competition”, American Economic Review, 85.1, pp. 25-45.  

Bok, D. (2003), Universities in the Marketplace: The commercialization of Higher 
Education, Princeton. Princeton University Press.  



 137  تسيري النظام واحلوكمة املؤسسية 
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر  

Bolton, G. and C. Lucas, (2008), “What are universities for?”, League of European 
Research Universities (LERU). Leuven. 

Brown, L.D. (2007), “Civil Society, Legitimacy and Accountability: Issues and 
Challenges”, Working Paper No. 32, The Hauser Center for Nonprofit 
Organisations, John F. Kennedy School of Government, Harvard 
University.  

Bullain, N. & R. Toftisova (2005), “A Comparative Analysis of European Policies 
and Practices of NGO-Government Cooperation”, The International 
Journal of Not-for-Profit Law, 7 (4). 

 www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol7iss4/art_1.htm 

Burke, J. (ed) (2004a), Achieving Accountability in Higher Education: Balancing 
Public, Academic, and Market Demands. Jossey-Bass. National Center for 
Public Policy and Higher Education (2005).  

Burke, J. (2004b), “The Many Faces of Accountability,” Achieving Accountability 
in Higher Education: Balancing Public, Academic, and Market Demands. 
Burke, J and Associates, Eds., San Francisco: Jossey-Bass.  

Byun, K. (2008), “New Public Management in Korean Higher Education: Is It a 
Reality or Another Fad?”, Asia-Pacific Education Review. 9(1), April, 
2008. Seoul, Korea. 

Casey, J., Dalton, B., Onyx, J. and R. Melville (2008a), “Advocacy in the Age of 
Compacts: Regulating Government-Community Sector Relations – 
International Experiences”, Working Paper Series No. 76, Centre for 
Australian Community Organisations and Management, University of 
Technology Sydney. 

Casey, J., Dalton, B., Onyx, J. and Melville, R. (2008b), “Advocacy in the Age of 
Compacts: Regulating Government-Community Sector Relations in 
Australia”, Working Paper Series No. 78, Centre for Australian 
Community Organisations and Management, University of Technology 
Sydney. 

Clark, Burton R. (1983), The Higher Education System: Academic Organization in 
Cross-National Perspective. University of California Press: Berkeley.  

Cloete, N., Maassen, P. and J. Miller (2003), “Great Expectations, Mixed 
Governance Approaches, and unintended Outcomes: The Post-1994 
Reform of South African Higher Education.,” paper presented at the 2003 
CHER Conference in Porto, Portugal, September 2003. 



   تسيري النظام واحلوكمة املؤسسية 138
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © مصر التعليم العايل يف  

Couturier, Lara K. (2006), “Checks and Balances at Work: The Restructuring of 
Virginia’s Public Higher Education System”, San Jose: The National 
Center for Public Policy and Higher Education, June 2006. 

Crosstalk (2005), “State Capacity for Higher Education Policy: The Need for State 
Policy Leadership,” Crosstalk (July 2005). www.highereducation.org 

Ferlie, E., Ashburner, L., Fitzgerald, L. and A. Pettigrew (1996), The New Public 
Management in Action. Oxford: Oxford University Press. 

Ferlie, E., Musselin, C. and G. Andresani (2007), “The ‘Steering’ of Higher 
Education Systems: A Public Management Perspective”, Paper prepared 
for the ESF project Higher Education Looking Forward (HELF), Brussels. 

Fielden, J. (2008), “Global Trends in University Governance”, The World Bank, 
Education Working Paper Series, No. 9, March. 

Geiger, R.L. (2004), Knowledge and Money: Research Universities and the Paradox 
of the Marketplace. Stanford. Stanford University Press.  

Government of India (2005), Ministry of Human Resource Development, Report of 
the Central Advisory Board of Education (CABE) Committee on Autonomy 
of Higher Education Institutions (Kanti Biswas Report), Delhi, June 2005. 

Home Office (1998), Compact on Relations between Government and the Voluntary 
and Community Sector in England. HMSO. London. 

Johnstone, D. Bruce (2003), “Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial 
Assistance, and Accessibility in Comparative Perspective”, The 
International Comparative Higher Education Finance and Accessibility 
Project, University at Buffalo, State University of New York at Buffalo. 
www.gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/about.html 

Kogan, M. and S. Hanney (2000), Reforming Higher Education. London: Jessica 
Kingsley. 

Marshall, J. (2007), “French reform plans on hold,” Times Higher Education 
Supplement, 6 July 2007. 

McGuinness, A.C. (2006), “A Conceptual and Analytic Framework for Review of 
National Regulatory Policies and Practices in Higher Education,” a paper 
prepared for the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), 17 February 2006 (EDU/EC/2006/3). 

Middlehurst, R. (2004) “Governance: A Discussion of Leadership Roles and 
Management Structure in UK Universities”. Higher Education Quarterly, 
58, 4. pp. 258-279. 



 139  تسيري النظام واحلوكمة املؤسسية 
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر  

Musselin, C. (2001), La Longue Marche des Universités Françaises. Paris: PUF. 

National Governors Association (2007), Innovation America: A Compact for 
Postsecondary Education. Washington. 

Neave, G. and F. A. van Vught (1994), Government and Higher Education 
Relationships Across Three Continents. Oxford. Pergamon Press.  

Novak, R, McTaggart, T. and G. Gholan (2006), Report on Higher Education 
Governance Change, conducted on behalf of UNESCO. Washington, D.C.: 
Association of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB). 

OECD (2003), Changing Patterns of Governance in Higher Education, OECD 
Publishing, Paris. 

OECD (2004a), On the Edge: Securing a Sustainable Future for Higher Education. 
Report of joint project of the IMHE-Higher Education Council for England 
(HEFCE) on Financial Management in Higher Education. 

OECD (2004b), Quality and Recognition in Higher Education: The Cross-border 
Challenge, OECD Publishing, Paris. 

OECD (2005), “Background Note on Good Governance for Development (GfD) in 
Arab Countries Initiative.” 

OECD Country Note, 2008, OECD Africa Outlook, p. 281. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) website for 
papers and presentations at IMHE General Conference, “Outcomes of 
Higher Education: Quality, Relevance and Impact,” for comprehensive 
perspective on developments related to accountability among OECD 
member and non-member countries. 

 www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_38973579_1_1_1_1_1,00.html 

Peters, B. Guy (2001) The Future of Governing. University of Kansas Press, 2nd 
edition. 

Reindl, T. (2008), “Let’s Make a Deal: Compacts and Public Agendas in American 
Higher Education.” 

 www.go8.edu.au/storage/events/2008/costs_compacts_presentations/14Jult
/Travis_Reindl_Lumina_Foundation.ppt 

Republic of Turkey, State Planning Office (2007). Ninth Development Plan and 
Annual Programme Plan 2008. http://ekutup.dpt.gov.tr/program/2008i.pdf 

Ricci, A. (1999), College and University Governance in the United States: An 
Historical Survey.www.newfoundations.com/History/HEGovernance.html 



   تسيري النظام واحلوكمة املؤسسية 140
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © مصر التعليم العايل يف  

Salmi, J. (2008), “The Growing Accountability Agenda: Progress or Mixed 
Blessing,” paper presented at OECD/IMHE General Conference, “Outlines 
of Higher Education: Quality, Relevance and Impact,” 8-10 September, 
Paris. 

Santiago, P., Tremblay, K., Basri, E. and E. Arnal (2008), Tertiary Education for the 
Knowledge Society, Volume 1, OECD, Paris. 

Seabright, P. (1996) “Accountability and decentralization in Government: An 
incomplete Contracts Model.” European Economic Review, 40.1. pp. 61-
89. 

Shattock, M. (2008), “The Change from Private to Public Governance of British 
Higher Education: Its Consequences for Higher Education Policy Making 
1980-2006”, Higher Education Quarterly, 62, 3, pp. 181-203. 

Trakman, L. (2008), Modelling University Governance, Higher Education 
Quarterly, 62, 1/2, pp. 63-83. 

Trow, M. (2003), “On Mass Higher Education and Institutional Diversity”, in 
University Education and Human Resources. Technion-Israel Institute of 
Technology. Tel Aviv. 

UNESCO/AGB report, Novak, McTaggart, and Gholan (2006). Report on Higher 
Education Governance Change. 

van Vught, F. (2008), “Dealing with Diversity: institutional classifications in higher 
education”, L H Martin Institute Conference, Melbourne, 27-28 
November. 

World Bank (2002), Project appraisal document on a proposed loan to the Arab 
Republic of Egypt for a Higher Education Enhancement Project, 7 March 
2002. 

World Bank (2005), Mid-Term Review Mission, Aide Memoire, June 2005, p. 7. 

World Bank (2006), Second Education Reform Support Project, Project 
Implementation Document, 15 June 2006. 

World Bank (2007), Malaysia and the Knowledge Economy: A World Class Higher 
Education System. Washington, D.C., March 2007, p. 36. 

World Bank (2008), Higher Education Sector Review, Aide-Memoire on HEEP 
project, October 2008, p. 5. 

  



 141  إتاحة التعليم العايل للطالب 
  

 ٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر

  إتاحة التعليم العايل للطالب –الفصل اخلامس 

يركز هذا الفصل على القنوات الرئيسية ملشاركة الشباب يف 
أي االنتقال من  –التدريب والتعليم التايل للمرحلة الثانوية 

ويوضح الفصل اخلطوط العامة . ة الثانوية إىل التعليم العايلاملدرس
للنماذج املختلفة لتنظيم االنتقال إىل مرحلة التعليم العايل، ويصف 
عمليات االنتقال الراهنة املطبقة يف مصر، حمددا نقاط القوة 
والضعف ا، كما يعرض للقضايا الرئيسية املتعلقة بالسياسة 

  .لإلصالحالعامة، ويقترح اجتاها 

  إطار السياسات
املمول من  التايل للمرحلة الثانويةيف أحناء العامل، عادة ما تعتمد إتاحة التعليم 

الدولة على تقييم لقدرة الطالب على حتقيق الفائدة، وهو ما يشار إليه أحيانا بـ 
فهو يهدف إىل حتديد تكلفة : واحلكمة من وراء هذا املبدأ مزدوجة". مبدأ اجلدارة"
ورمبا تدخلت اعتبارات . لفرصة البديلة لألفراد، وإىل تقليل الفقد يف اإلنفاق العاما

، حيث يتم التايل للمرحلة الثانويةأخرى يف القطاع اخلاص الذي يقدم التعليم 
  . التوسع يف االختيار وفقا للقدرة على دفع األموال

موعة املشاركة أقل من واليت متثل فيها ا(للتعليم العايل " النخبوية"وىف األنظمة 
، عادة ما تتحدد القدرة على حتقيق )من الفئة العمرية خلرجيي املدارس يف املائة ١٥

الفائدة على أساس ما يظهره الطالب من جدارة أكادميية، وخباصة حتصيل الطالب 
أو بالتقييم ) االمتحان النهائي( اخلتامييف املدرسة، حسبما يتم قياسه بالتقييم 

أو عن ، )بالتقييم املستمر على مدى عدة سنوات من التعليم املدرسي( ينالتكوي
طريق مزيج من القياسني التجميعي والتكويين، وىف أنظمة التعليم العايل النخبوية، 
يهدف تقييم تعلم الطالب يف املقام األول إىل التصفية الستبعاد الطالب الذين ليس 

وىف الوقت نفسه، . زيد من الدراسة األكادمييةلديهم االستعداد الكايف للنجاح يف امل
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تؤثر متطلبات القبول باجلامعة تأثريا كبريا على هيكل مناهج املدارس الثانوية 
وقد قامت العديد من الدول . وحمتواها، وخباصة يف مستوى املرحلة الثانوية العليا

" األكادميية"هات بتقسيم الطالب يف املراحل املختلفة من التعليم الثانوي وفقا للتوج
حبيث ميكن للطالب الذين لديهم قابلية أكرب الكتساب املهارات العملية " العملية"أو 

استعداد للعمل أو لزيادة تطوير مهارام، دون اخلضوع للتقييم وفقا على أن يكونوا 
غري أن التقسيم املبكر ميكن أن يكون له نتائج عكسية، وخاصة . للمعايري األكادميية

سبة لبعض األفراد الذين قدر هلم أن تكون حظوظهم يف احلياة حمدودة، وذلك إذا بالن
ما وضعنا يف االعتبار أن أنواع تقييم االستعداد تعكس الظروف االجتماعية كما 

  . تعكس القدرة الفطرية للطالب
مثل النظام ذات أعداد الطالب الكبرية  التايل للمرحة الثانويةنظم التعليم وىف 
) من الفئة العمرية يف التعليم العايل يف املائة ٣٥حيث يشارك أكثر من ( ١،املصري

عليه احلال يف هو الطالب أقل إحكاما مما  فرزيكون دور املدرسة الثانوية يف 
األنظمة النخبوية، ألن هناك مشاركة أكثر تنوعا من الطالب وألن هناك خيارات 

وإضافة إىل ذلك، فمع تطبيق . لأوسع متاحة أمامهم للمزيد من الدراسة والعم
التكنولوجيات املتقدمة أصبحت هناك طائفة أوسع من الوظائف الفنية اليت تتطلب 

مثل املهارات اخلاصة بفهم اجلوانب  –مهارات إدراكية ذات مستوى أعلى 
وهناك . يف السيارات واألجهزة الكهربية وىف ااالت املتعلقة باألمن اإللكترونية

من الصناعات والوظائف الفنية واملهنية وشبه املهنية مل تعد جتد ما يكفى عدد متزايد 
خلدمتها من اخلرجيني، الذين درسوا مقررات ضيقة مل تنجح يف تطوير مستوى أعلى 
من التفكري املنطقي واملرونة اإلدراكية واملبادئ العلمية األساسية واالتصاالت 

  . ومهارات التعامل بني األشخاص
هيكل الطالب، وارتفاع املستويات املتوقعة من قدرات اخلرجيني ومع تنوع 

التايل للمرحلة واتساع نطاقها، أصبحت عمليات انتقاء الطالب وقبوهلم يف التعليم 
فلم يعد من املناسب أن يهيمن . يف حاجة إىل التكيف مع هذا الوضع املتغري الثانوية

األكادميية من أجل االستعداد اجلامعي، على منهج املدارس الثانوية االهتمام بالتصفية 
ال يعد  الذي أو من أجل تقسيم ثنائي للطالب يف مراحل مبكرة من التعليم الثانوي

الطالب ذوى العقلية العملية إعدادا كافيا لألدوار القائمة على املعرفة اليت سيكون 
ل نفعية، فسوف وإضافة إىل ذلك، فإننا إذا نظرنا إىل املسألة نظرة أق. عليهم أداؤها
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يستفيد كل الطالب أثناء إعدادهم للحياة من وجود أساس تعليمي ذي قاعدة 
  .أوسع، خاصة مع وجود هذا العامل الذي ال ميكن التنبؤ به أمامهم

يف  ٩٠حيث يشارك حنو (التايل للمرحلة الثانوية لتعليم ل" العامة" النظموىف 
من  ، يتحول تركيز السياسات)ن الكبارمنهم يف مرحلة ما، من بينهم املتعلمو املائة

فالنظام العام للتعليم . دخول الطالب إىل االهتمام مبعايري التخرجل الفرزاالهتمام ب
يفسح اال للصغار والكبار من املتعلمني ويهتم باحتياجام  التايل للمرحلة الثانوية

متعددة لدخول  وظروفهم املتباينة من خالل التنوع فيما يوفره، كما يوفر نقاطا
  . الطالب وخروجهم، ومسارات مرنة تصل ما بني تلك النقاط املختلفة

بطريقة فعالة من  التايل للمرحلة الثانويةولكي يتم توسيع املشاركة يف التعليم 
حيث التكلفة، عن طريق جذب جمموعات جديدة من املتعلمني ال ميلك منهم سوى 

، وعن طريق التركيز التايل للمرحلة الثانوية طموحات ضئيلة أو استعداد قليل للتعليم
أي على مستوى اخلرجيني  –ليس على اإلتاحة فقط، وإمنا على النجاح أيضا 

 –يصبح من الضروري توفري تنوع أكرب كثريا يف فرص التعلم  –ونواجتهم التعليمية 
د، تنوع يف املؤهالت، وتنوع يف املناهج، وتنوع يف هياكل مسارات التعلم لألفرا

أي وجود جامعات (وتنوع يف أشكال دعم الطالب، وتنوع يف أنواع املؤسسات 
ين من وردين من السوق املتخصصة لوظائف معينة إضافة إىل املموردمتباينة، و

الشركات واهليئات التجارية، ووجود معاهد فنية، وأنواع خمتلفة من كليات اآلداب 
اإلنترنت، ين على شبكة موردلشمالية، واحلرة وكليات اتمع املوجودة يف أمريكا ا

العامة واخلاصة والقائمة (، ووجود مزيج من املؤسسات )أجانب سواء حمليني أو
تقدم أنواعا خمتلفة من طرق التعلم ) على الشراكة بني املؤسسات العامة واخلاصة

عة وأماكنه وكثافاته وأوقاته، حيث ميكن للمتعلمني أن حيددوا اختيارام بني املنف
ومالءمة املكان، واجلودة، والسعر، وأن حيصلوا على املؤهالت اليت يريدوا من 

  .ين متعددينموردواحد أو من  مورد
التركيز املناسب يف فإن  ،مدى احلياةبرناجما للتعلم  مصر مل تطور بعد حيث إنو

". اجلماعية"هذه املرحلة ينصب على قضايا خاصة بأنظمة التعليم ذات املشاركة 
سيكون يف حاجة إىل إفساح اال للمتعلمني الكبار  إطار السياساتوالواقع أن 

ومن . جنبا إىل جنب مع الصغار واىل إعطاء الفرصة للتنوع يف العرض كما بينا آنفا
من املشاركة النخبوية إىل املشاركة  السياسات احلكمة، عند إنشاء انتقال يف

ومع ذلك فهناك يف . سع ذات املدى األطولاجلماعية، أن ننظر إىل املتطلبات األو
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أين : أوالمها هي: يف حاجة إىل املناقشة ه املرحلة قضيتان خاصتان بالسياساتهذ
ما املعايري اليت جيب اتباعها : جيب صنع القرارات بشأن قبول الطالب؟ والثانية هي

  عند صنع قرارات قبول الطالب؟ 
  أين جيب صنع القرارات بشأن قبول الطالب؟

بالنسبة للقضية األوىل، يوجد منوذج لعملية االنتقال من التعليم الثانوي إىل 
ني خمتلفني لعملية جويربز هذا النموذج . ١-٥موضح يف الشكل  التايل لهالتعليم 
ني يف دول مثل فرنسا وأملانيا، كما يطبق يف نهجويطبق أحد هذين ال. االنتقال

على عمليات االنتقال ) كزية أو حمليةمر(مصر، مع وجود رقابة خارجية قوية 
ملؤسسات التعليم ) أو مع وجود دور حمدود جدا(والقبول، ومع عدم وجود دور 

أما املسار اآلخر فيمكن أن جنده يف دول . العايل يف القرارات اخلاصة بتوزيع الطالب
تقال مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وكندا، حيث يكون نطاق االن

 قيدوهيئته منسقني مركزيا، كأن يكون االنتقال من خالل عدد معني من األفراد لل
  .يف املؤسسات املختلفة، ولكن مع قيام املؤسسات بتحديد الطالب الذين ستقبلهم

ويتضمن املشاركون الرئيسيون يف العملية بعيدا عن الطالب وأسرهم األطراف 
) ب( ،ف أنواعها، واملدرسني واإلداريني العاملني ااملدارس الثانوية مبختل) أ: (التالية

جلنة أو مركز القبول والتنسيق ) ج( ،جلان االمتحانات واملؤسسات املنتسبة إليها
مؤسسات التعليم ) د( ،الذي يشرف على عملية القبول يف مؤسسات التعليم العايل

الذين يقدمون  املؤسسات واملدرسون من خارج نظام التعليم الرمسي،) ه( ،العايل
  .خدمات إعداد الطالب لالمتحانات

من  التايل لهوميكن احلكم على فعالية االنتقال من التعليم الثانوي إىل التعليم 
التايل فمن منظور الطالب تعىن الفعالية إتاحة التعليم . أكثر من منظور خمتلف

ىل نزاهة الذي سوف يفتح أمامهم الفرص يف احلياة، إضافة إ للمرحلة الثانوية
 التايلوىف جودة التعليم الثانوي باعتباره إعدادا للتعليم ، عمليات االختيار وعدالتها

ما يهم هو قدرا على فإن  وبالنسبة ملؤسسات التعليم العايل احلكومية. هلذه املرحلة
احلصول على دور فعال يف اختيار الطالب، وأن يتناسب الطالب املقيدون ا مع 

دميية وقدراا، وكفاية املوارد خلدمة العدد الذي تقبله من الطالب رسالتها األكا
االنتقال الناجح من التعليم فإن  ومن منظور احلكومة،. وخصائص هؤالء الطالب

الثانوي للتعليم العايل يعىن وجود عملية تتسم بالعدالة والكفاءة وحتقق نتائج ختدم 
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. راد، وذلك يف حدود ما ميكن حتملهاالحتياجات الوطنية إضافة إىل احتياجات األف
وإضافة إىل ذلك، فقد تم احلكومات بتوفري إتاحة عادلة عرب اجلماعات 

االجتماعية، وعرب املناطق اجلغرافية، وذلك لتحقيق تطلعات اتمع، –االقتصادية
  . وزيادة العدالة االجتماعية، واحلفاظ على قدرات املؤسسات اإلقليمية على النمو

هو إجياد آلية مقبولة إلدارة االنتقال للتعليم  يواجه السياسات ي الذيوالتحد
  . العايل حتقق التوازن بني هذه املصاحل املختلفة

  ملسارات التعليم العايلمنوذج  ١- ٥الشكل 

 S. Mikhail (2007), Systems of Higher Education TPS 1806, Department of Theory and: املصدر
Policy Studies, Ontario Institute for Studies in Education OISE, University of Toronto..  

الفصل السابق إىل حاجة نظام التعليم العايل ألن يساهم مسامهة فعالة  أشارلقد 
وسوف تم يف الفصول التالية بتمكني . يف حتقيق أهداف التنمية الوطنية ملصر

بطريقة ديناميكية وبأساليب خمتلفة يف حتقيق  مؤسسات التعليم العايل من املسامهة
هذه األهداف، من بينها تزويد هذه األهداف مبزيد من املرونة التشغيلية واالستقاللية 
اجلوهرية، حبيث تكون قادرة على االستجابة لالحتياجات والظروف املختلفة، مبا 

، أو اخلاصة فيها االحتياجات والظروف اخلاصة بطالا، أو اخلاصة بسوق العمل
  .كما تعرب عنها احلكومة املنتخبةباتمع 

مؤسسة التعلیم 
التالي للثانویة

مكتب التنسیق

لجنة 
الممتحنین

الدراسة 
الثانویة

 –الطالب ینافس 
برنامج الوالیات 

  المتحدة

األكادیمیات 
الخاصة

الطالب یستعد 
  لالمتحان

اللجنة ُتعد 
الطالب یؤدي   االمتحان

  االمتحان
الطالب یتقدم 

لمكتب 
  التنسیق

مؤسسة التعلیم العالي 
  ُتعد أدوات التقییم

مكتب التنسیق 
یخطر الطالب 

ومؤسسة التعلیم 
 العالي

مؤسسة التعلیم 
التالي للثانویة 

  تقیم الطالب
مؤسسة التعلیم 
التالي للثانویة 
تقبل الطالب أو 

  ترفضھ

شھادة إتمام 
  الدراسة الثانویة

 مسار االختصاصات ذات االستقالل المؤسسي

مسار االختصاصات ذات 
  التحكم المركزي



   إتاحة التعليم العايل للطالب 146
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر  

رونة املؤسسات احمللية يف االرتقاء مبويتمثل االجتاه العاملي يف التعليم العايل يف 
. تحقيق النتائجاإلدارة لمن أجل مساءلتها من  املتوقعح يوتوض املدخالتإدارة 

قابة املركزية من خالل تغيريات ويتضمن هذا التطور تغيريات يف النماذج التقليدية للر
النظام جنبا إىل جنب مع تطوير قدرات أقوى داخل املؤسسات وىف  تسيرييف آليات 

  . عالقاما مع املشاركني املتعددين
اإلصالح يف كثري من الدول، حسبما سنناقشه مبزيد من فإن  ويف هذا السياق،

يم العايل مبسئولية حتقيق التفصيل يف الفصل الثامن، يتطلب تكليف مؤسسات التعل
أهداف معينة فيما يتعلق بقدرات اخلرجيني وأهداف التوظيف، وزيادة حتكم هذه 
املؤسسات يف طرق ووسائل حتقيق هذه األهداف، مبا يف ذلك املناهج، وطرق 

ومع قيام . التدريس، وتعيني املوظفني والقائمني بالتدريس، وقبول الطالب
بتكار والتنوع يف ما تقدمه من خدمات، أصبح أمام مؤسسات التعليم العايل باال

   .فيما يدرسونه وأين يدرسونه وكيف الطالب فرص أوسع ملمارسة اختيارهم
وبالطبع ميكن للحكومة أن تستمر يف التحكم يف إنفاقها على التعليم العايل وأن 

. نتتيح يف الوقت نفسه للمؤسسات سلطة أكرب لصنع القرار يف قبول طالب منفردي
، ميكن للحكومة أن ختصص للمؤسسات اعتمادا الثامنيف الفصل  هو مبنيوكما 

ين إىل حد أقصى معني، وأن تستعمل صيغا أو أنظمة قيدلتغطية عدد من الطالب امل
وكبديل آخر ميكن . مع حوافز لتحسني أداء املخرجات املايلتنافسية لالعتماد 

معني من الطالب لالستخدام يف للحكومة أن ختصص مبالغ مقننة حبد أقصى عدد 
وإضافة إىل ذلك، ميكن للحكومة أن تشجع زيادة . املؤسسة اليت خيتاروا

املؤسسات اخلاصة الستقبال حصة من طلب الدارسني وأن تزيد من املشاركة يف 
  .الرسوم الدراسيةحتديد  التكلفة يف املؤسسات احلكومية من خالل املرونة يف

  اتباعها يف صنع القرارات اخلاصة بقبول الطالب؟ ما املعايري اليت جيب 
سياسات  أ ٥، يوضح امللحق بالقضية الثانية اخلاصة بالسياسات فيما يتعلق

االعتماد على  ‘١’: والنماذج األساسية هي. القبول املختلفة املطبقة يف دول خمتلفة
 ،العامةاالعتماد على اختبارات القدرات واالستعداد  ‘٢’ ،امتحان مدرسي موحد

ممارسة مؤسسات التعليم العايل على  ‘٤’و ، ‘٢’و ‘١’مزيج من كل من  ‘٣’
  . املستوى الفردي تقديرها يف إطار يتسم بالشفافية
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يف  التايل للمرحلة الثانويةسياسات قبول الطالب يف التعليم وفيما يتعلق ب
ما فإن  عي،املتقدمة املتحولة من النظام النخبوي إىل النظام اجلما قتصاداتاال

ومع حتول الدول . يوجهها عادة هو مبادئ اجلدارة، والعدالة، والشفافية، واملساواة
التايل للمرحلة من النظام اجلماعي إىل النظام العام ملشاركة الطالب يف التعليم 

، يصبح هناك مزيد من االنفتاح يف معايري االختيار، مبا يعكس زيادة التنوع الثانوية
وبالنظر إىل . حول املناظر يف االهتمام بالقدرات اليت يظهرها اخلريجيف الفرص والت

ظروف مصر، قد يكون من املفيد توضيح املبادئ املناسبة هلذه املرحلة من مراحل 
  :وميكن النظر بعني االعتبار إىل ما يلي. تطورها
 ينبغي أن تعتمد إتاحة التعليم العايل على ما يثبته الطالب من  – اجلدارة

درة على حتقيق الفائدة، حسبما يشري إىل ذلك أداؤه يف اختبارات الق
االستعداد والكفاءة والقدرات املناسبة، وذلك بدال من االعتماد على 

  . القدرة على دفع األموال أو النفوذ
 جيب أن تكون القرارات اخلاصة باإلتاحة حمايدة وخالية من  – العدالة

 . أي حتيز أو عدم أمانة أو ظلم
 جيب أن تكون معايري قرارات القبول معلنة للجميع وجيب  – فافيةالش

 .أن تكون عمليات تطبيق هذه املعايري خاضعة للتدقيق
 جيب أن تكون الفرصة متاحة للجميع، كما جيب  –) األفقية( املساواة

أال ميارس التمييز بشكل منهجي ضد طالب معينني على أساس من 
شخصية، أو اجلهات املنتسبني إليها أو ظروفهم االجتماعية أو مسام ال

 . مواقعهم
وتتمثل مزايا سياسة القبول القائمة على امتحان مدرسي موحد يف أا تعكس 
من خالل عموميتها تطبيق مبادئ اجلدارة والعدالة والشفافية املشار إليها آنفا، إال يف 

الثقايف، وأن نتائج حدود أن االمتحانات نفسها قد متيز بني الطلبة من خالل التحيز 
، مثل الظروف نهجاالمتحانات قد تعكس اختالفات يف العوامل املؤثرة يف ال

أما . أو إتاحة احلصول على الدروس اخلصوصية/األسرية، وجودة املدرسة، و
املساوئ فهي أن نتائج االمتحانات القومية تعرب عنها عادة درجات متدرجة تعكس 

. criterion-referenced ال حمكّية املرجع norm-referencedنتيجة مجاعية املرجع 
التايل للمرحلة وخباصة يف النظم اليت ال تسمح إال بفرصة واحدة فقط إلتاحة التعليم 
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فرص حياة الطالب يقررها أداؤه يف مناسبة واحدة، وميكن أن تتعرض فإن  ،الثانوية
  . القدرات الكامنة للتجاهل

ة على التقدير املؤسسي فهي أا متكن املؤسسات أما مزايا سياسة القبول القائم
من أن تكون فكرة أمشل عن الفرد من تلك اليت تكشف عنها نتائج االمتحان 

. املدرسي، وأن تصمم بالتايل براجمها لتناسب اهتمامات الطالب اخلاصة ودوافعهم
ى وهى توفر للطالب احملتملني الفرصة لتقدمي أكثر من سبب للدخول، اعتمادا عل

ملف أعماهلم يف املدرسة وىف غري املدرسة، مبا فيها الشهادات، كما توفر هلم الفرصة 
أما املساوئ . إلبراز مواهبهم ودوافعهم يف املقابالت الشخصية أو جتارب األداء

الرئيسية هلذه السياسة فتتمثل يف انعدام الشفافية احملتمل يف عملية صنع القرار وشبهة 
تكاليف الباهظة املرتبطة بدراسة كل حالة على حدة وهو ما التحيز والفساد، وال
  . يتطلب موارد كبرية

أي اليت تستفيد من نتائج  ،اليت تعتمد على أكثر من مؤشرأما سياسة القبول و
يستكمل مبؤشرات أخرى مثل القدرات  ااالمتحان املدرسي باعتبارها مؤشرا أولي

نها يف الوقت نفسه جتمع بني أخطار لك. جوااللتزام، فهي جتمع بني مزايا كل 
  .مساوئهما أيضا

الذي يفيد من  نهجاألقوى واألكثر إقناعا هو ال نهجوميكن القول بأن ال
املعلومات املوضوعية املتاحة بوصفها مصدرا تكميليا لالسترشاد بالنسبة لصنع القرار 

 ١-٥ طاراإلويبني لنا . املؤسسي، كما هو احلال عند عقد اختبارات قدرات عامة
وهناك دول أخرى . أسترالياتكميلية، وهو منوذج معمول به يف أحد مناذج القبول ال

التكميلي هي أنه يضع  نهجواملزايا األساسية لل. مثل املكسيك تطبق هذا النظام املزيج
يف االعتبار التحصيل املدرسي ويقدم بعدا آخر إلمكانية جناح الطالب، وأنه يتعرف 

رمبا مل يكشف عنها اختيار الطالب للمواد الدراسية، وأنه ال على قدرات معينة 
  . ميكن االنكباب على االستذكار من أجله

  
  أستراليااملطبق يف  "تست-يوين"اختبار   ١- ٥اإلطار 

ملساعدة اجلامعات األسترالية يف عمليات اختيار  "تست- يوين"مت تطوير اختبار 
وقد مت تطوير هذا االختبار . للوقت الطالب اليت غالبا ما تكون صعبة ومستهلكة

. وقسم التقييم بكمربيدج (ACER)باملشاركة بني الس األسترايل للبحوث العلمية 
وقد صمم هذا االختبار لتقييم أنواع التفكري املنطقي العام ومهارات التفكري اليت متثل 
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ويقيم . ا املستوىأساس الدراسة يف التعليم العايل واليت حيتاجها الطالب للنجاح يف هذ
تست هذا التفكري املنطقي واملهارات عرب جمالني عامني مها الرياضيات - اختبار يوين

واالختبار . والعلوم من ناحية، واإلنسانيات والعلوم االجتماعية من ناحية أخرى
مصمم خلرجيي املدارس احلاليني وذلك استكماال ملعايري االختيار القائمة مثل درجة 

  . التعليم العايل امتحان دخول
تست قدرة الطالب على التفكري املنطقي يف طائفة من - ويقيم اختبار يوين

واملتوقع أنه . السياقات املألوفة أو األقل شيوعا واليت ال تتطلب معرفة خاصة باملوضوع
كلما اتسع جمال السياقات اليت ميكن للطالب أن يفكر تفكريا منطقيا يف إطارها، 

جناحه يف تطبيق هذه املهارات يف سياقات جديدة وىف دراسته ازدادت احتماالت 
  . املستقبلية

ويوصف التفكري املنطقي يف جمايل الرياضيات والعلوم بأنه تفكري منطقي كمي 
وشكلي، وهو يتضمن تطبيق معلومات كمية وعلمية وتقنية متاحة بشكل عام، تشمل 

  . كال التوضيحيةاألرقام واجلداول والرسوم البيانية والنصوص واألش
أما أنواع التفكري املنطقي الذي يستخلص عادة يف جماالت اآلداب واإلنسانيات 

ويشمل هذا . والعلوم االجتماعية فستوصف بأا تفكري منطقي لغوى وإقناعي
االستيعاب اللغوي واملرئي، والتفكري املنطقي اإلقناعي، واألحكام الكلية عن املعىن 

  ).بناءات اإلنسانية الذاتيةمثل تفسري ال(الثقايف  –ي وأشكال الفهم االجتماع
وخياطب التفكري املنطقي النقدي أنواع التفكري املنطقي اليت ميكن استخراجها  يف 
كل من االني العامني، وهو مناسب لطائفة من املقررات الدراسية، تشمل املقررات 

ويتم تقييم هذا . االجتماعية العلمية والفنية، وإدارة األعمال واإلنسانيات والعلوم
 ١٥٠بندا يستغرق  ٩٥التفكري املنطقي عن طريق اختبار اختيارات متعددة مكون من 

  . دقيقة
ويتوىل تصميم . تست وفقا ملعايري مهنية وفنية صارمة- وقد مت تطوير اختبار يوين

ن متر والبد أ. أسئلة االختبار وتطويرها فرق من خرباء وضع االختبارات يف جماالا
كل أسئلة االختبارات مبراحل من املشاورات التفصيلية واالختبار التجرييب والتحليل 

ويتم حتديد حمتوى االختبار وأسلوبه وزمنه بطريقة تضمن أن يكون . واملراجعة النهائية
وختضع بيانات اختبار . برنامج االختبار مناسبا وعادال وسليما ميكن االعتماد عليه

 حققل اإلحصائي للتأكد من أن كل سؤال يف االختبار قد تست للتحلي- يوين
كما ختضع أسئلة االختبارات اجلاري تطويرها للمراجعة الدقيقة يف . املطلوب منه

حماولة مستمرة لتقليل التحيز اجلنسي والعرقي والديين، ولضمان أن يكون االختبار 
ة التجريبية اليت ال تدخل وقد حيتوى االختبار على عدد قليل من األسئل. عادال ثقافيا

  . يف حساب درجات الطالب املرشح
وتتاح نتائج االختبار للطالب عرب اإلنترنت بعد حوايل أسبوعني من أدائهم 

ويرسل للطالب بريد اليكتروين خيطرهم بكود للدخول يكون مطلوبا . االختبار
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متدرج من وحيصل الطالب على جمموع . للوصول إىل نتائج االختبار عرب اإلنترنت
وتتوىل . كلى متدرج ختبار الثالثة، إضافة إىل جمموعلكل قسم من أقسام اال ١٠٠

تست للطالب جنبا إىل جنب مع أدائه األكادميي، - اجلامعات تقييم نتيجة اختبار يوين
  . مثل درجة دخول التعليم العايل

: ٢٠٠٩تست لدخول الطالب عام - وقد استخدمت اجلامعات التالية اختبار يوين
  . وجامعة ماكري، واجلامعة الوطنية األسترالية، وجامعة باالرات ،جامعة فليندر

  .مبلبورن (ACER)الس األسترايل للبحوث التعليمية : املصدر

  انظر (سياسة القبول التكاملية  نهجومتثل دولة جورجيا شكال خمتلفا ل
  .مصر املألوفة يف ملواجهة بعض التحديات نهجوقد مت تطوير هذا ال). ٢-٥ اإلطار

  دواعي القلق بشأن النظام احلايل للقبول بالتعليم العايل يف مصر
  عدم التوازن يف مصدر االنتقال للتعليم العايل

حجم الطالب املقيدين بالتعليم الثانوي طبقا للمسار  ١-٥يبني لنا اجلدول 
تعليم الثانوي ويبلغ العدد اإلمجايل للطالب املقيدين يف ال. الدراسي ونوع املؤسسة

، يف املائة ٣٥,٦، مقارنة بالثانوية العامة حيث تبلغ النسبة يف املائة ٥٦,٤الفين 
  .يف املائة ٨وبالثانوية األزهرية حيث تبلغ النسبة 

  امتحانات دخول اجلامعة يف جورجيا: ٢- ٥اإلطار 
ساد ملكافحة الف ٢٠٠٥عام  (UEE)مت استحداث منوذج جديد المتحانات دخول اجلامعة 

يف دخول اجلامعة ولتقليل حاالت عدم املساواة الناجتة عن الدروس اخلصوصية باهظة 
فأنشأت وزارة التعليم والعلوم مركزا وطنيا للتقومي . المتحانات اجلامعة التكاليف استعداداً

اختبار القدرات "امتحانات إجبارية، وهى  ة، كما تقرر إدخال ثالث(NAEC)واالمتحانات 
االجنليزية أو (، وامتحان يف اللغة اجلورجية وآداا، وامتحان يف لغة أجنبية GAT" العامة

عام (وكانت املواد االختيارية . إضافة إىل مادة اختيارية –) األملانية أو الروسية أو الفرنسية
وتستعمل . هي الرياضيات والعلوم وتاريخ جورجيا والدراسات االجتماعية واألدب) ٢٠٠٦

  ). ٢٠٠إىل  ١٠٠من (ار ااميع القياسية يف هذا االختب
من أسئلة ذات اختيارات متعددة، بينما تتكون  GATويتكون اختبار القدرات العامة 

امتحانات املواد من مزيج من أنواع األسئلة، سواء ذات النهاية املفتوحة أو املغلقة، إضافة إىل 
ويستخدم ). لة املقالية تدريبا مكثفامت تدريب مصححي األسئلة املفتوحة واألسئ. (كتابة مقال

منوذج للقياس ملعادلة ااميع اليت حصل عليها املرشحون الذين أدوا نسخا خمتلفة من 
ملواد االمتحانات عن طريق ختصيص " أوزانا"امتحانات املادة الواحدة، كما تعطى الكليات 

حاصل جمموع مجيع = " (جمموع تنافسي"وذا يكون لكل متقدم لكل كلية . معامالت هلا
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وتعترف . ميكنها على أساسه ترتيب املتقدمني) املواد اليت مت قياسها مضروبا يف معامالا
ن كان ميكن لبعض مؤسسات التعليم العايل املفردة ، وإنتائج مجيع مؤسسات التعليم العايلبال

.  وقت واحدوبإمكان املرشحني حاليا أن يتقدموا لكليات عديدة يف. معينة" أوزان"حتديد 
  .يف املائة من املتقدمني على مكان باجلامعة ٥٠وحيصل حنو 
وتدار . مرشح يؤدى كل منهم أربعة امتحانات ٣٠ ٠٠٠، كان هناك ٢٠٠٦وىف عام 

وختضع هذه املراكز لرقابة من . مدن يف أرجاء البلد ١٠مركزا يف  ١٤االمتحانات يف 
وقد ثبتت أمهية االستثمارات . مة مراقبة بالفيديومشرفني مدربني، كما تتوافر ذه املراكز أنظ

ويتم تصوير أوراق اإلجابة . واملعاجلة واستعمال الباركود تقييديف تقنية املعلومات بالنسبة لل
املصححة باملاسحات الضوئية حبيث ميكن للمرشحني رؤية أوراق إجابام املصححة، مما 

اجة إىل طلب إعادة التصحيح، ففي عام يضمن أقصى درجة من درجات الشفافية ويقلل احل
  .يف املائة فقط من إمجايل أوراق اإلجابة ٠,٦مل ختضع لطلبات إعادة التصحيح سوى  ٢٠٠٦

اجلديد قد زاد من نسبة  UEEواملؤشرات األوىل هي أن نظام امتحانات دخول اجلامعة 
د املتقدمني من غري مشاركة الطالب من املناطق الريفية والعائالت الفقرية، كما ازداد عد

  .يف املائة منذ العمل بنظام امتحانات دخول اجلامعة ٣٢اجلورجيني بنسبة 
 ,Johanna Crighton, consultant to the OECD, and Quentin Thompson: املصدر

consultant to the World Bank, 2006.  

  للمسار الدراسي ونوع املؤسسة عدد الطالب املقيدين يف التعليم الثانوي مبصر وفقا: ١- ٥اجلدول 

    ٢٠٠٦- ٢٠٠٥    
النسبة املئوية من   اإلمجايل  مدارس خاصة  مدارس حكومية  

  إمجايل املقيدين
اإلمجايل يف الثانوية 

 56.4  162 961 1 903 128 259 832 1  الفنية
اإلمجايل يف الثانوية 

 35.6 189 239 1 015 94 174 145 1  العامة
 8.0 963 279 -- 963 279  األزهر

 100.0 314 480 3 918 222 396 257 3  اإلمجايل
  .مصر يف أرقام، )٢٠٠٨(اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  :املصدر

معدالت االنتقال من التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي  ٢-٥ويبني اجلدول 
لرئيسي لالنتقال إىل ويبني اجلدول أن املصدر ا. الفين إىل التعليم العايل يف مصر

، مقارنة يف املائة ٨٠,٣التعليم العايل هو قناة التعليم الثانوي العام، مبعدل انتقال 
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أي أن خريج املدرسة . فقط من التعليم الثانوي الفين يف املائة ٦,٨مبعدل انتقال 
ية بالتعليم العايل تفوق فرصة خريج املدرسة الثانو قيدالثانوية العامة أمامه فرصة لل

وبالتايل يصبح مسار التعليم الثانوي الفين مسارا مسدودا يف . مرة ١٥الفنية بـ 
واقع األمر، وهو ما ال يصب يف مصلحة الطالب الذين التحقوا ذا املسار، ولكنه 

  .حيقق التوازن يف العرض من اخلرجيني لتلبية احتياجات سوق العمل
ليم العايل من املدارس الثانوية العامة معدالت االنتقال إىل مؤسسات التع ٢-٥اجلدول 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥، والفنية
النسبة (الثانوية العامة   

  )املئوية
  الثانوية الفنية

  )النسبة املئوية(
 0.300 54.5  اجلامعات احلكومية

 -- 0.1  األزهر
 0.002 0.6  اجلامعات اخلاصة

 2.400 17.6  املعاهد العليا اخلاصة
 3.500 5.4  الكليات الفنية

 0.600 2.0  املعاهد املتوسطة اخلاصة
 6.800 80.3    اإلمجايل

  .مصر يف أرقام، )٢٠٠٨(اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، : املصدر
وباإلضافة إىل ذلك، إذا أدخلنا يف احلسبان عدد الطالب املقبولني باجلامعات 

فقط  يف املائة ٠,٦فإن  الذين لديهم أي من الشهادتني املعترف ما من دول أجنبية،
 لـمن العدد اإلمجايل يكون لديهم شهادات تعليم ثانوي فين حكومي، بينما يكون 

من هؤالء الطالب دبلومات فنية معترف ا من دول أجنبية، كما  يف املائة ٤,١
  .٣-٥يبني اجلدول 
متوسط توزيع الطالب املقبولني باجلامعات احلكومية وفقا للخلفية  ٣-٥اجلدول 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥، التعليمية
  الدبلومات الفنية  الثانوية األجنبية  الثانوية الفنية  الثانوية العامة  

اجلامعات احلكومية 
  )النسبة املئوية(

91.5  0.6  3.8  4.1  

  .مصر يف أرقام ،)٢٠٠٨(اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، : املصدر
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  ضيق قاعدة القبول
صر حاليا اعتمادا كليا على جمموع الطالب يف يعتمد القبول يف اجلامعات مب

ويعقد هذا ". الثانوية العامة"امتحان إمتام التعليم الثانوي القومي، املعروف بامتحان 
وميكن للطالب الذين . االمتحان بصفة سنوية، وتقوم بتنظيمه وزارة التربية والتعليم

عليم العايل عن طريق جيتازون هذا االمتحان بنجاح أن يتقدموا لشغل أماكن بالت
، وهو املكتب الذي يتوىل توزيع الطالب على مؤسسات "مكتب التنسيق املركزي"

  :معينة آخذا يف االعتبار املعايري التالية
  احلد األقصى لعدد الطالب املقرر قبوهلم يف كل مؤسسة من مؤسسات

لس التعليم العايل، وعادة ما تقرر هذا العدد وزارة التربية والتعليم وا
  .األعلى للجامعات

 بربامج التعليم العايل  قيدترتيب جماميع الطالب املرشحني الراغبني يف ال
  . نفسها

 ترتيب رغبات الطالب املرشحني .  
ويعتمد القبول يف التعليم العايل يف مصر على جمموع الطالب يف الثانوية العامة، 

ويتوىل . ني من املرحلة الثانويةالذي يتحدد وفقا للنتيجة التراكمية للسنتني النهائيت
تنسيق القبول مركزيا مكتب للقبول باجلامعة هو مكتب تنسيق القبول باجلامعات 

ويتوىل الس األعلى للجامعات حتديد ). مكتب تنسيق اجلامعات املصرية(املصرية 
  .عدد أماكن الطالب املتاحة يف كل مؤسسة وكل برنامج

ماكن الطالب ال يتسم بالشفافية، ويبدو أنه واألساس الذي يتم عليه توزيع أ
يعكس بشكل كبري هيكل تشكيل اهليئة األكادميية للمؤسسات داخل نظام مدفوع 

  . بالعرض أكثر منه مستجيب لطلب الدارسني
، حيث يتم "مكتب التنسيق"ويقدم الطالب رغبام من املؤسسات والربامج إىل 

نتائجهم يف االمتحان وعلى الرغبات اليت  يف برنامج معني، اعتمادا على" توفيقهم"
غري أنه يف واقع األمر يتم توزيع الطالب على إحدى املؤسسات احمللية، . أعربوا عنها

وإذا كان . ويكون لزاما على تلك املؤسسة أن تقبل الطالب الذين مت توزيعهم عليها
دد األماكن اليت عدد الطالب الذين أبدوا رغبة يف االلتحاق بربنامج معني أكرب من ع

ختصصها املؤسسة هلذا الربنامج، فعندئذ يتم توزيع العدد الزائد من الطالب على 
وال يكون أمام الطالب خيار لتحديد . أماكن بربامج أخرى داخل املؤسسة نفسها
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وأثناء زيارات جلنة املراجعة . رغبة ثانية أو ثالثة سواء بالنسبة للمؤسسة أو الربنامج
كثري من الطالب من أم قد مت إحلاقهم بربامج ليس لديهم رغبة  للمواقع اشتكى

قوية فيها أو استعداد كبري هلا، وهى برامج يف اعتقادهم ال حتسن من فرصهم 
  . للتوظيف بعد التخرج

وللجامعات اخلاصة حرية عقد امتحانات قبول يف إطار احلد األدىن من ااميع 
لى للجامعات، وامتحانات القبول اليت لكل ختصص حسب ما حيدده الس األع

تعقدها اجلامعات اخلاصة هي أساسا اختبارات يف مستوى الكفاءة يف اللغات 
األجنبية لضمان أن يكون لدى املتقدمني احلد األدىن من املستوى املطلوب ملتابعة 

وميكن للطالب، يف حالة اجلامعات اخلاصة، أن يتقدموا . الدراسة بلغة أجنبية
  . ت وبرامج عديدةملؤسسا

يعقد يف السنة األخرية من مرحلة التعليم  الثانوية العامةوقد كان امتحان 
وكان القادرون ماديا . الثانوي، وكان يعترب كابوسا للطالب املصريني وأسرهم

يلجأون للدروس اخلصوصية ملساعدة الطالب على احلصول على ااميع املطلوبة 
يف حماولة لتخفيف الضغوط النفسية على قامت احلكومة، ف. للقبول يف التعليم العايل

إىل امتحانني متتابعني يف  الثانوية العامةبتقسيم ، الطالب واألعباء املالية على أسرهم
السنتني األخريتني من مرحلة التعليم الثانوي، ويتم مجع درجات االمتحانني حلساب 

نظر كثري من األسر مبثابة  هذا اإلصالح كان من وجهة غري أن. اموع النهائي
. واحدة أصبح أمامهم اثنتان ثانوية عامةمضاعفة للعبء، فبدال من أن تكون أمامهم 

، الناجتة عن وجود الطالب يف أماكن أخرى "الفصول اخلاوية"وامتدت ظاهرة 
استعدادا لالمتحان، لتستمر ملدة عامني بدال من عام واحد، مما أدى بالتايل إىل تفاقم 

  . عالية النظام التعليمي الرمسيعدم ف
أما الطالب الذين يتمون مسار التعليم الثانوي املهين ويرغبون دخول التعليم 

واألماكن . العايل فعليهم أن يعتمدوا على جمموع درجام يف امتحان السنة النهائية
كن أن ومي. املتاحة هلم يف املؤسسات احلكومية حمدودة مبا تقرره وزارة التعليم العايل

  .تكون املؤسسات احلكومية أكثر مرونة يف إحلاق هؤالء الطالب ا
  ن التأثريات العكسية على اإلتاحةالقلق بشأ يدواع

ترى احلكومة واجلمهور أن النظام احلايل للقبول بالتعليم العايل تتسم بالشفافية 
لدراسة نه ال يعترب نظاما صاحلا لوضع الطالب على مسار اومع ذلك فإ ،والعدالة
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وتدل املؤشرات اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس . املناسب يف التعليم العايل
باجلامعات والطالب على أنه ال عالقة قوية بني نتيجة امتحان إمتام التعليم الثانوي 

  .داء الطالب بعد ذلك يف اجلامعةوبني أ
احملافظة ويوجد تباين كبري بني املدارس الثانوية من منطقة إىل أخرى داخل 

وإضافة إىل ذلك حيرم الطالب . الواحدة، ومن حي إىل آخر داخل املنطقة الواحدة
الفقراء من بعض املزايا بسبب تلقيهم التعليم يف مدارس ذات مستوى أداء منخفض 
وبسبب مواردهم احملدودة جدا واليت ال متكنهم من حتمل أعباء الدروس اخلصوصية، 

ىل العائالت املتيسرة يستطيعون االلتحاق مبدارس يف حني أن الطالب املنتمني إ
أفضل، ولديهم وقت أكرب للدروس اخلصوصية، والتدريب لغرض االمتحان 

  . والتدريب على استراتيجيات أداء االمتحان
وبصفة عامة يوجد شعور عام بعدم االرتياح إزاء نظام القبول احلايل الذي 

وقد ورد يف تقرير جلريدة . ةرحلة الثانوييعتمد اعتمادا كليا على امتحان إمتام امل
  : ما يلي) Egypt Daily News( اإللكترونية" نيوز جيبت ديليإ"

أصبحت صور دموع الطالب واآلباء أو صور الطالب الذين : الثانوية العامة
صفت وقد و. يراجعون يف توتر قبل االمتحانات من البنود الثابتة يف كل اجلرائد

ن البعض اآلخر حيتوى على ، بينما قيل إ"بالغة الصعوبة"ا بعض االمتحانات بأ
كابوس كل "وانتقد الكتاب على اختالف انتماءام ما وصفوه بـ . ءأخطا
  ".عام

وليست مصر وحدها يف القلق بشأن الفعالية من حيث التكلفة وبشأن العدالة 
ري من الدول يف فقد قامت كث. يف االنتقال من التعليم الثانوي إىل التعليم العايل

فقد مت يف اململكة املتحدة . السنوات األخرية بإصالح ممارساا اخلاصة ذا االنتقال
بشكل ) GCEجي سي إي (على سبيل املثال إعادة هيكلة الشهادة العامة للتعليم 

وىف الواليات . A – levelجوهري وعمل إصالح يف امتحانات املستويات الرفيعة 
من السلطات بإدخال متطلبات جديدة للتخرج من املدارس املتحدة قامت عديد 

. العليا، وأثريت من جديد فكرة وجود امتحان إمتام املدرسة على املستوى القومي
  . أما يف فرنسا فقد مت استحداث امتحانات بكالوريا مهنية وفنية جديدة

عايل إىل أن جناح الطالب يف التعليم ال )OECD, 2004( احلديثة بحوثوتشري ال
يعتمد على كل من املعارف والقدرات اليت اكتسبها الطالب يف التعليم الثانوي 
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من العديد  ولذلك فقد بدأ. ع غري األكادمييةاالستعدادات وامليول والدوافإىل إضافة 
إبداعية ومرنة للتقييم والقبول واختيار الطالب، تضع يف  ُجالدول يف تطبيق 

بل واخلربة يف العمل وبذلك حتاول هذه الدول أن  االعتبار االستعداد والدوافع
تضمن قدرا أكرب من املساواة أمام الطالب من حيث إتاحة التعليم وحتسني فرص 

  . فعاليةاملوارد مبزيد من الالنجاح وتقليل نسب االنسحاب، واستغالل 
  نظام القبول بالتعليم العايللتقييم التغيريات املقترحة 
املبينة أعاله، وللمساعدة على زيادة املساواة واالستجابة، القلق  ملواجهة دواعي

. عرضت السلطات املصرية عددا من اخليارات إلصالح نظام القبول بالتعليم العايل
ومن بني هذه اخليارات الفصل بني القبول باجلامعة وبني امتحان الدراسة الثانوية، 

على املقدرة وذلك من خالل التحول إىل نظام حمكّي املرجع ومعتمد 
، وترك )ماعي املرجعاجلبدال من الترتيب (يف إعالن نتائج الطالب ) راسب/ناجح(

وقد استتبع هذه الفكرة . مؤسسات التعليم العايل لتضع اختبارات القبول اخلاصة ا
  .جدل إجيايب

ففي إطار اجلهود املصرية إلصالح التعليم ما قبل اجلامعي والتعليم العايل، عقد 
. ٢٠٠٨ومي عن تطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول باجلامعات يف مايو مؤمتر ق

ملخصا للتوصيات ذات الصلة للمؤمتر، مع تقييم مبدئي  ٤-٥ويقدم لنا اجلدول 
للقدرة املؤسسية احلالية على تنفيذ هذه التوصيات، والترتيبات املقترحة للتنفيذ، ورد 

  . تمل على القبول بالتعليم العايلالفعل املتوقع من اجلمهور، والتأثري احمل
ويبني هذا التقييم األويل للتوصيات املتعلقة بإصالح القبول أن ترتيبات التنفيذ 

وميكن أن يتوقَّع من . ستحتاج إىل إيضاح وسيتعني بناء قدرات جديدة لتنفيذها
ردود الفعل العامة أن تكون سلبية إىل حد كبري، ألن عددا من اإلصالحات ذات 

صلة، وال سيما يف إطار التعليم الثانوي، سيبدو ضروريا قبل اعتماد النهج اجلديدة ال
  .جتاه القبول يف التعليم العايل

وال ميكن  ٢."البجع سيظل ينتج نفس البيض ما مل حيضر أحدهم العجة" غري أن
ة إلصالح نظام التعليم العايل أن ينتظر إصالح التعليم الثانوي، فهو يف حد ذاته عملي

كبرية، وال بد من إجراء إصالحات متزامنة يعزز بعضها بعضا يف كال قطاعي 
ومن شأن اإلجراءات الرامية إىل تنويع مسارات إتاحة التعليم العايل للطالب . التعليم

وما يتصل ا من أشكال الربهنة على القدرة على االستفادة أن ختفف من االعتماد 
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لوحيد الذي يهيمن كثريا على املنهج الثانوي، الشديد على االمتحان األكادميي ا
  .ويضيف فرص التعلم، ويدمي االختالالت املتمثلة يف صناعة الدروس اخلصوصية

  حتليل لتوصيات املؤمتر القومي بشأن إصالح سياسات القبول بالتعليم العايل: ٤- ٥اجلدول 
حتقيق التكافؤ بني كل خرجيي التعليم  -١  السياسة املوصى ا

انوي على املستويات املعرفية واملهارية الث
  والوجدانية 

ع مشترك موحد تقدمي جذ -٢
نشطة حتقق أيشمل مواد دراسية و

التكامل واملرونة بني ختصصات 
  التعليم الثانوي العام والفين

  القدرة يف حاجة إىل بناء  القدرة يف حاجة إىل بناء  قدرة املؤسسة على التطبيق
  غري حمددة  ددةغري حم  التطبيق ترتيبات

  ردود فعل خمتلطة   إجيايب  رد الفعل املتوقع من اجلمهور
  توقعات غري واضحة

  تطوير املناهج   سياسات اإلصالح ذات الصلة
   االنتقال يف اإلصالح من املرحلة

  قبل الثانوية إىل املرحلة الثانوية

  .إصالح املناهج
االنتقال من املرحلة قبل الثانوية إىل 

  ويالتعليم الثان
التأثري على عملية القبول يف 

  التعليم العايل
  مزيد من الطلب على التعليم العايل  مزيد من الطلب على التعليم العايل

هذه قضية مساواة تتعلق بنسب اإلتاحة   التعليقات
الفين والعام (ألنواع التعليم الثانوي املختلفة 

  كما تتعلق بالقضايا السكانية) واألزهري

إىل االهتمام بالتعليم حيتاج النظام 
قبل الثانوي وإىل إصالح التعليم 
الفين حىت ميكن اجتذاب نوعية 
مقاربة من الطالب بدال من 
االعتماد على أداء الطالب يف 

  امتحان اية املرحلة اإلعدادية
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  السياسة املوصى ا

  
تطبيق نظام التقومي الشامل يف املرحلة  -٣

لب من معارف الثانوية لكل ما اكتسبه الطا
ومهارات واجتاهات وقيم عرب دراسته ذه 
املرحلة مبا حيقق فاعلية العملية التربوية 
داخل حجرة الدراسة وخارجها، ويدعم 

  دور املدرسة الفاعل

تطبيق التقومي الشامل يف كل  -٤
سنة من السنوات الدراسية 

  الثالث باملرحلة الثانوية

ة إىل بناء القدرة على تطبيق نظام توجد حاج  قدرة املؤسسة على التطبيق
  التقومي الشامل وفقا للمعايري احملددة

  توجد حاجة إىل بناء القدرة

    غري حمددة  التطبيق ترتيبات
بتجربة نظام التقومي  رد فعل خمتلط مقارنةً  رد الفعل املتوقع من اجلمهور

حيث كان (الشامل يف التعليم االبتدائي 
  )درسني واآلباءالتقييم سلبيا من كل من امل

  

  إصالح املناهج   سياسات اإلصالح ذات الصلة
  بناء قدرة املدرسني على تطبيق

  التقومي الشامل

  

التأثري على عملية القبول بالتعليم 
  العايل

    غري حمدد

حيتاج املدرسون إىل تطوير القدرة على تطبيق   التعليقات
  .معايري التقومي الشامل

ب لضمان هناك حاجة إىل وجود نظام صل
اجلودة، وذلك للقضاء على الفساد 

  . واحملسوبية والتميز
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  السياسة املوصى ا

  
 إمتامامتحان الطالب يف اية السنة الثالثة الثانوية للحصول علي شهادة عقد  -٥

 نفسه ، ويعترب جناحه يف التقومي الشامل يف العام)العام والفينبشقيها (املرحلة الثانوية 
  .االنتظاماحلضور ومع مراعاة نسبة  ،ه االمتحانشرطا لدخول

  القدرة املوجودة حمدودة  قدرة املؤسسة على التطبيق
  ال تنطبق اآلليات اخلاصة بالنظام احلايل إال بصورة جزئية  التطبيق ترتيبات

ي وبني يتساءل اجلمهور عن الفرق بني امتحان شهادة إمتام التعليم الثانو   رد الفعل املتوقع من اجلمهور
 .االمتحان الشامل

  اية املرحلة، كما أن إمكانية هناك تركيز أكرب مما ينبغي على التقومي يف
  .االعتماد على التقومي حمل تساؤل

  
سياسات اإلصالح ذات 

  الصلة
 إصالح يف املناهج.  
 إصالح يف منهج التقومي  
 ضمان اجلودة لسالمة إجراءات تنظيم االختبار .  

القبول يف  التأثري على عملية
  التعليم العايل

  الطلب نفسه

هناك حاجة إىل حتديد العالقة بني التقومي الشامل يف السنة الثالثة وبني امتحان شهادة   التعليقات
  .اية املرحلة الثانوية

 متام املرحلة الثانويةإنتيجة شهادة : اعتماد القبول يف التعليم العايل علي معيارين -٦  السياسة املوصى ا
  :جيب أن يعتمد القبول يف التعليم العايل على معيارين

يري القبول وليست املعيار أحد معانتيجة شهادة إمتام املرحلة الثانوية، بوصفها ) أ 
  .الوحيد

  اختبارات قياس قدرات ومهارات وميول الطالب العامة والنوعية) ب
  تطوير امتحانات صاحلة ويعتمد عليهاهناك حاجة إىل حتسني القدرة على   قدرة املؤسسة على التطبيق

  هناك حاجة إىل مراجعة اآلليات للحصول على نتائج أصلح وأكثر موثوقية  التطبيق ترتيبات
ومع ذلك، . ميكن أن يكون أحد اإلجراءين أكثر عدالة وإن كان قد ال يكون كافيا  من اجلمهور املتوقعرد الفعل 

  اء اآلخرفهناك ختوف من الفساد عند استخدام اإلجر
  .حتسني القدرة على التقومي   السياسات ذات الصلة

  هناك حاجة إىل وضع وتطبيق إجراءات ومعايري لتنظيم االمتحان القومي
  .لضمان العدالة واملساواة

 إصالح كل من التعليم الثانوي والتعليم العايل.  
 حتديد إطار قومي للمؤهالت.  
 امليول والقيمبناء القدرة على تقومي القدرات واملهارات و .  
  

التأثري على عملية القبول 
  بالتعليم العايل

 خلق مزيد من الطلب على الدروس اخلصوصية  
 إنفاق املزيد من املوارد من أجل االستعداد لالختبارات اجلديدة .  

هناك حاجة إىل وضع إطار حمدد بدقة للتقومي واختبار هذا اإلطار ومشاركة النتائج مع   التعليقات
  من أجل بناء الثقة، كما أن إحاطة اجلمهور علما بكل خطوة سيضمن تأييدهم اجلمهور
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  السياسة املوصى ا
  

التأكيد علي استمرار مكتب  -٧
تنسيق القبول بني اجلامعات كآلية 
لتوزيع الطالب علي مؤسسات 
التعليم العايل بناء علي رغبام 
ووفقا موع اعتباري يتكون من 

املرحلة  إمتامان نسبة من نتيجة امتح
الثانوية، ونسبة من نتيجة اختبار 
قياس القدرات، وذلك ضمانا 
لتحقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ 

  الفرص

النظر يف حساب اخلربات العملية   -٨
املكتسبة يف سوق العمل للحاصلني علي 

املرحلة الثانوية عند التقدم مرة  إمتامشهادة 
قا للنظام باملسار التعليمي وف قيدلل أخرى

  القومي للمؤهالت

. توجد قدرة حمدودة على التطبيق  القدرة املؤسسية على التطبيق
وهناك حاجة إىل بناء القدرة على 
مجع الدرجات وتوزيع املتقدمني وفقا 

  للدرجات امعة

  ال توجد قدرة على التطبيق

  غري حمددة  غري حمددة  التطبيق ترتيبات
  سليب   خمتلط   رد الفعل املتوقع من اجلمهور

إصالح املناهج والتقومي يف كل من   سياسات اإلصالح ذات الصلة
  التعليم الثانوي والتعليم العايل 

  غري حمددة

التأثري على عملية القبول يف 
  التعليم العايل

إذا مل يتم تقدمي الدليل على صالحية 
النظام ستنشأ قضايا خطرية تتعلق 

  باملساواة

  غري حمدد

هناك حاجة إىل حتديد الوزن النسيب   االقتراحاتالتعليقات و
لكل مادة من مواد شهادة التعليم 
الثانوي والنتائج اخلاصة باختبار 
تقومي القبول القومي واثبات صالحية 

  ذلك

 مع نسبة البطالة لدى خرجيي التعليم العايل،
االنتقال من املدرسة الثانوية إىل العمل فإن 

  . أمر غري مؤكد
ن لوجود عالقة بني اخلربة يف ميكن أن يكو

العمل وبني القبول يف ختصص معني 
  .  مشكالت خطرية تتعلق بالصحة واملوثوقية

  السياسة املوصى ا
  

واملسارات التعليمية يف مؤسسات التعليم  األكادمييةهيكلة وتطوير الربامج  -٩
رات والقدرة وتعدد املسا ،العايل لتواكب مقومات اجلودة يف ُج التعليم العايل

  . التغيري والتطوير املطلوب إحداثعلي 
  توجد حاجة لتحسني القدرة على التطبيق  قدرة املؤسسات على التطبيق

  غري حمددة  التطبيق ترتيبات
  غري مؤكد  رد الفعل املتوقع من اجلمهور

  إصالح مناهج التعليم الثانوي، وإجراءات التعلم والتقومي  سياسات اإلصالح ذات الصلة
التأثري على القبول بالتعليم 

  العايل
  مزيد من الطلب على التعليم العايل

  .تتوقف سياسات القبول على إجنازات هذه السياسة  التعليقات
  ليست عملية القبول السليمة الفعالة هي اهلدف وإمنا هو منتج ثانوي لنتائج اإلصالح

  .Ahmed Dewidar, OECD/World Bank review team, 2008: املصدر
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، عقد اجتماع لفريق من اخلرباء أثناء الندوة ٢٠٠٩كانون الثاين /يناير ٢٩ويف 
املتعلقة باالختبارات اليت جرت يف خالل املؤمتر السنوي الرابع عشر للتعليم طوال 

اختبارات القبول "وكان موضوع املناقشة . احلياة يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة
وقد أشرك الفريق خرباء يف التقييم والتعليم من مصر " وعد أم ديد؟: باجلامعة

مدرس وعضو من أعضاء  ٣٠٠واململكة املتحدة والواليات املتحدة، وضم احلضور 
  :ومن بني دواعي القلق اليت أثريت ما يلي. هيئة التدريس

  النظام احلايل نظام عادل ولكنه ال يصلح ألداء الغرض ألنه ال يضع
  . ناسب وال ميكنه التنبؤ بأدائهم األكادميي يف اجلامعةالطالب يف املكان امل

  يتطلب التحول إىل سياسة خمتلفة للقبول إصالحا يف التعليم الثانوي
  .إضافة إىل التعليم العايل

  ال توجد قدرة على مستوى اجلامعة لتصميم امتحانات القبول
  .وتنظيمها

 متحان القومي إن عمليات القبول اليت تبتعد عن العدالة الواضحة لال
ستكون يف حاجة إىل إشراف ورقابة حكومية لتقليل الفساد واحملسوبية، 

  . على األقل يف البداية
  ،هناك حاجة إىل إعطاء مزيد من االستقاللية للجامعات بصورة تدرجيية

خاصة عند وضعها إجراءات مراقبة على اجلودة، وذلك لإلشراف على 
 .عملية القبول

 إجراءات متعددة وفقا للرسالة وأهداف الربنامج  هناك حاجة إىل تطوير
  ).ومعايري التكافؤ(األكادميي 

ومع ذلك، ومما يعكس املخاطر الكبرية والتعقيدات املرتبطة بقضية القبول، فقد 
ظهرت وجهة نظر قوية تقول بأنه يف الوقت احلايل تعترب اختبارات القبول اخلاصة 

والسبب يف هذا هو أن اجلمهور حريص . باجلامعات مصدر خطر أكثر منها فرصة
على أال يفقد املالذ األخري للعدالة املتمثل يف النظام احلايل، بغض النظر عن صالحيته 
احملدودة، بالنظر إىل أن اخليارات املقترحة للتغيري تفتح الباب ملمارسات غري معلومة 

ملساواة، مع وجود فرصة كبرية للفساد، وملزيد من الدروس اخلصوصية، وعدم ا
فبدون وجود مزيد من العمل املفصل عن آليات حمددة للتطبيق وبدون . والتميز

وجود محلة اتصاالت كربى، لن يعرف الطالب كيف سيتم تقوميهم، إضافة إىل 
املخاطرة باحتمال أال تكون املعلومات املستخدمة يف تقومي املتقدمني معلومات 
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جود امتحان ثان للقبول ميكن أن يزيد من كما أن و. يعتمد عليها يف مجيع األحوال
  .األعباء على الطالب وأسرهم

وإذا ما سلمنا بأن هذه اآلراء متثل وجهة نظر اتمع املعىن، فسيكون لزاما على 
السلطات املصرية أن تنظر بعني االعتبار إىل حمتواها، وأن تعمل على ضم األطراف 

  . خمتلفةة خيارات املعنية املتعددة يف استكشاف وتطوير وجترب
  الرئيسية النتائج واالستنتاجات

الفين بالتعليم الثانوي /الطالب من مساري التعليم العام والتعليم املهين انتقالإن 
ا من مؤسسات التعليم العايل يشكل عات واملعاهد وغريهإىل التعليم العايل باجلام

ويصبح هذا . صريت يواجهها إصالح التعليم يف مواحدا من أكرب التحديات ال
االنتقال مهما وإشكاليا عندما ال يكون هيكله وإجراءاته مرنة مبا يكفى لتمكني 
صغار السن والبالغني من عبور القنوات بني الدراسة والعمل يف مراحل خمتلفة من 

  .االقتصادي واالجتماعي هماستقراروعلى املدى الطويل، حيث يؤثر يف حيام 
ى مالءمة االستمرار يف االعتماد الكامل على هناك خماوف منتشرة من مدو

فقد تعكس . س وحيد للقبول يف التعليم العايلامتحانات إمتام املرحلة الثانوية كأسا
نتائج االمتحان فروقا يف عوامل اإلدخال، مثل الظروف األسرية، وجودة املدرسة، 

 وال تضع هذه العملية الطالب يف. اخلصوصية دروسالوفرصة احلصول على 
قدرام الكامنة، وال ميكن التعويل عليها يف تتجاهل م، كما أا املناسبة هلاألماكن 

  .يف املرحلة اجلامعية التنبؤ بأدائهم األكادميي التايل
أنه ال يوجد سوى قدر قليل من الدعم اتمعي واملهين ويف الوقت نفسه، يبدو 

  أقل شفافيةتبدو ول متحانات واالستعاضة عنها مبمارسات قباالللتخلي عن 
حماولة استكشاف خيارات تبقى على االمتحانات  األفضلومن هنا يبدو أنه من 

القومية، رمبا بشيء من التعديل حبيث تدعم اإلصالحات املطلوبة للتعليم الثانوي 
وميكن أن تكون آليات االختيار . وتستكملها مبعايري وعمليات اختيار إضافية

كزيا للتطبيق على املستوى القومي وإما مفوضة قوميا التكميلية إما موضوعة مر
لالستخدام االختياري حسب تقدير مؤسسات التعليم العايل املنفردة، أو حمددة من 

وميكن تنظيم مزيج من هذه اخليارات، مع قصر التقدير . قبل املؤسسات نفسها
  . املؤسسي فقط على املؤسسات اليت تفي بشروط مسبقة معينة
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األسترايل  نهجاالختيار التكميلية املمكنة تطبيق منهج مشتق من الومن أدوات 
وتتمثل املزايا . أعاله ٢-٤ واإلطار ١- ٤ اإلطاراملبينني يف  اجلورجي نهجأو ال

التكميلي يف أنه يأخذ يف احلسبان التحصيل املدرسي من خالل نظام  نهجالرئيسية لل
ة من الدراسة الثانوية، وينظر إضافة املتحصل عائدات التعليمامتحان قائم على تقييم 

للنجاح، كما حيدد القدرات ما لدى الطالب من إمكانات تؤهله إىل ذلك إىل 
ومن . اخلاصة للطالب واليت رمبا مل تكتشف من خالل اختيار الطالب ملواد املدرسة

 ومهارات التفكري ةالعام للمهارات الذهنيةرات جيدة التصميم املزايا األخرى لالختبا
يف نطاق من السياقات املألوفة واألقل شيوعا واليت ال تتطلب معرفة خاصة مبادة 
معينة هو أا ال تستجيب بسهولة لإلجابات اليت مت التدرب عليها على أسئلة متوقعة 

  . من النوع الذي ميثل أساس صناعة الدروس اخلصوصية
  لتوصياتا

  توصية عامة
للتعليم العايل أكثر تنوعا وأكثر  جيب بصفة عامة أن تتحول مصر إىل نظام

توجها للطالب، ميكن للطالب فيه أن ميارسوا اختيارهم ملكان دراستهم وحمتوى ما 
يدرسونه، وميكن للمؤسسات فيه أن متارس استقالليتها يف قبول الطالب مبا يعكس 

  . رساالا وقدراا

  توصيات خاصة
بالسياسة املالية، بالسيطرة  يف الوقت الذي حتتفظ فيه احلكومة ألسباب تتعلق

عدد الطالب املقيدين بالتعليم العايل املمول حكوميا على مستوى  إمجايلعلى 
القطاع أو مستوى املؤسسات، فانه جيب عليها أن تسمح لكل مؤسسة أن تقرر 

  .الطلبة الذين ستقبلهم والربامج اليت ستلحقهم ا
يم العايل على رغبات الطالب وجيب أن تعتمد عملية القبول يف مؤسسات التعل

كما يعربون عنها، وعلى جولة أوىل من عروض املؤسسات وقبول الطالب أو 
رفضهم لعروض تلك اجلولة، وعلى جولة ثانية من عروض املؤسسات وقبول 

  . الطالب لتلك العروض
وجيب على احلكومة أن تشجع الطالب الذين على وشك االنتهاء من دراستهم 

لتعبري عن رغبام حسب األولوية يف مؤسسات وبرامج التعليم العايل، الثانوية على ا
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وأن تتيح للطالب الذين يستوفون املتطلبات األولية الدخول إىل التعليم العايل، 
ولكنهم مل يقبلوا يف املؤسسة اليت ا الربنامج الذي وضعوه رغبة أوىل هلم، النظر 

  .الثةبعني االعتبار إىل رغبتهم الثانية أو الث
السنتني (وجيب أن يستمر وجود نظام االمتحانات القومية يف السنوات األخرية 

من الدراسة الثانوية، وميكن استكماله مبلفات عمل الطالب ومؤشرات ) األخريتني
  . يم املدرسي املستمريجنازه خالل التقإ

لثانوية وألغراض القبول بالتعليم العايل، جيب استكمال نتائج امتحانات املرحلة ا
القومية ومؤشرات التحصيل األخرى باملدرسة بنتائج الطالب يف اختبارات التفكري 

  . املنطقي العام ومهارات التفكري املصممة بطريقة احترافية
ومبدئيا ينبغي على السلطات املصرية العمل على تصميم جمموعة مناسبة من 

ما احترافيا مث جتربتها، اختبارات التفكري املنطقي العام ومهارات التفكري تصمي
واستخدامها بعد مراجعتها على املستوى القومي ملدة معينة، وذلك لتعويد الطالب 
واآلباء والعاملني باملدارس ومؤسسات التعليم العايل على النظام اجلديد، وبناء ثقة 

وىف اية األمر جيب السماح ملؤسسات التعليم العايل باستخدام . عامة يف استخدامه
  .وات اختيار تكميلية ثبتت صالحيتها حسب اختيارهاأد

وجيب أن يتم إدخال هذه التغيريات املوصى ا يف نظام القبول بالتعليم العايل 
جنبا إىل جنب مع تطوير املعايري املرجعية األكادميية، وحتسني جودة التعليم والتعلم 

جلودة على املستوى والتقومي، وبناء القدرات املؤسسية، وتطبيق إجراءات ضمان ا
  . القومي، مبا يف ذلك عمليات قبول الطالب
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  ألنواع سياسات القبول على مستوى العامل تصنيف أ-٥امللحق 
  امتحانات إمتام املرحلة الثانوية: النوع األول

  النمسا، وفرنسا، وأيرلندا، ومصر  درجات االمتحان القومي فقط
  ترتانيا  ء األكادميي يف املدرسة الثانويةدرجات االمتحان القومي، إضافة إىل األدا

  اململكة املتحدة  درجات االمتحان القومي، إضافة إىل ملف التقدمي
على مستوى الوالية، إضافة إىل األداء /درجات االمتحان اإلقليمي

  األكادميي يف املدرسة الثانوية
  أستراليا

  امتحانات القبول: النوع الثاين
  الصني، وإيران، وجورجيا  فقطدرجات االمتحان القومي 

  تركيا، وإسبانيا  درجات االمتحان القومي، إضافة إىل األداء األكادميي يف املدرسة الثانوية
  وايغاألرجنتني وبارا  نتائج االمتحان املنظم عن طريق املؤسسة فقط

نتائج االمتحان املنظم عن طريق املؤسسة، إضافة إىل األداء األكادميي يف 
  لثانوي املدرسة ا

  بلغاريا وصربيا

  اختبارات القدرات املوحدة : النوع الثالث
  السويد  نتيجة اختبار القدرات املوحد أو األداء األكادميي باملدرسة الثانوية

  الواليات املتحدة  نتيجة اختبار القدرات املوحد إضافة إىل ملف التقدمي
  االمتحانات املتعددة: النوع الرابع

لدخول القومي، إضافة إىل نتيجة امتحان الدخول املنظم نتيجة امتحان ا
  من املؤسسة 

املدارس (اليابان، وروسيا، وفرنسا 
  )العليا

أو نتيجة الدخول املنظم من قبل /نتيجة امتحان الدخول القومي، و
  أو األداء األكادميي باملدرسة الثانوية/املؤسسة، و

  الربازيل

وية القومي، إضافة إىل نتيجة امتحانات نتيجة امتحان إمتام املرحلة الثان
  الدخول املنظمة من قبل املؤسسة 

  فنلندا

نتيجة امتحان إمتام املرحلة الثانوية القومي، إضافة إىل نتيجة اختبار 
  القدرات املوحد

  إسرائيل

  اهلند  امتحانات متعددة تنظمها جهات متعددة
  ال يوجد امتحان: النوع اخلامس

  كندا - النرويج   باملدرسة الثانويةاألداء األكادميي 
  بعض املؤسسات بالواليات املتحدة  ملف التقدمي ال يتطلب نتيجة االمتحان

 Source: World Bank, 2008: University Admission Worldwide, Education Working Paper: املصدر
Series Number 15, Washington DC.  
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  احلواشي

  
  

مليون طالب، يقدر العدد  ٢.٤مع وجود عدد إمجايل من الطلبة املقيدين بالتعليم العايل يبلغ  ١
من عدد  يف املائة ٣٤,٧مليون طالب، بنسبة  ٠,٥٣الذي يدخل للتعليم العايل سنويا بـ 

من عدد الطالب الذين  يف املائة ٥٠,٨، و)مليون ١,٥٤(عاما  ١٧الطالب البالغة أعمارهم 
  ).مليون ١,٠٥(يتمون دراستهم الثانوية العامة أو الثانوية الفنية 

٢ Robert Denos, Le Pélican" : وضعت جبعة جوناثان يف الصباح بيضة بيضاء، ومنها
بيضاء ووضعت هذه البجعة الثانية، بدورها، بيضة . خرجت جبعة مشاة هلا بطريقة مذهلة

ميكن أن يستمر هذا لفترة من الزمن . خرجت منها، بالطبع، جبعة أخرى فعلت الشيء نفسه
  .إذا مل حنضر العجة أوال
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OECD (2004). “Completing the Foundation for Life-Long Learning: An OECD 
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  وفعاليته جودة التعليم - الفصل السادس

ينظر هذا الفصل يف فعالية التعليم العايل يف مصر يف جتهيز 
اخلرجيني مبفاهيم ومهارات تنفعهم يف احلياة والعمل ومواصلة 

ويقيم التقرير املعلومات املتاحة عن جودة مدخالت التعليم . تعلمال
وتوىل عناية خاصة مبالءمة التعليم العايل . العايل وعملياته وخمرجاته

املصري لغرض الوفاء باحتياجات سوق العمل احمللية والوطنية 
وجيري حبث املبادرات الرامية إىل االرتقاء جبودة ومعايري . والدولية
العايل املصري يف ضوء التطورات اجلارية يف املمارسة التعليم 

  .الدولية، وتقدم توصيات لزيادة القدرة واألداء

  مقدمة
بذلت جهود حثيثة يف السنوات األخرية ملعاجلة املخاوف اليت أبداها أرباب 

. التدريس بشأن التعليم العايل يف مصر العمل وأولياء األمور والطالب وأعضاء هيئة
عهدت احلكومة املصرية بوضع إطار لضمان اجلودة واالرتقاء ا، يكون ذا وقد ت

   .على الصعيد الدويلصلة باحتياجات مصر وظروفها وذائع الصيت 
  إطار السياسات

آلية للتحقق من أن النتائج اجلاري إحرازها مالئمة  ضمان اجلودةيشكل 
وميكن فهم . لتعليم العايللألغراض اليت يقدم اتمع من أجلها الدعم إىل مؤسسة ا

بأنه جمموعة فرعية من نظام ضمان اجلودة، ينطوي على تدابري  االرتقاء باجلودة
  .حمددة لرفع معايري املدخالت والعمليات واملخرجات

وهو بطبيعة احلال حكم . واجلودة هي حكم يطلق على مدى جودة شيء ما
 مادتهبينه وبني  ئمةيف ظل الصلة القانسيب يتوقف على توقعات ومقارنات، 

ميكن إرجاع اجلودة إىل مدخالت ففي حالة التعليم العايل، . وتصميمه وتكوينه
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مثل املنهج وطرق التعليم (، والعمليات )مثل الطالب واملعلمني واملرافق(متنوعة 
مثل (، والعائدات )مثل التخرج وقدرات اخلريج(، واملخرجات )وخربات التعلم

ويف النظم املتسعة واملتنوعة للتعليم ). ات املالية للخرجينيجماالت التوظيف العائد
العايل اليت تقبل طالبا خمتلفي القدرات والدوافع ومستويات اإلعداد، وتوريد 

آراء متعددة  فهناكخرجيني ألرباب عمل متنوعني ختتلف احتياجام وتوقعام، 
  .بشأن اجلودة

كم على اجلودة باملقارنة باألهداف وأكثر ما يهم يف السياق التعددي هو أنه يح
: التعليمية لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل، فيكون السؤال الرئيسي كالتايل

وحني يفهم التعليم كعملية من التحول الشخصي،  كيف نعرف مدى جودتنا؟
ويركز تقييم اجلودة بالضرورة على الفرق بني قدرات الطالب املبتدئني يف مؤسسة 

وميكن إجراء هذه التقييمات مباشرة عن طريق اختبار سابق . ت خرجييهاوقدراما 
وتال موعة من الطالب، أو عن طريق مقارنة العمل الذي يؤديه طالب السنة 

وباإلضافة إىل ذلك، ال بد من . األوىل والسنة النهائية يف جمال معني من املوضوعات
التعليم العايل الذي متكن  التعرف على حجم االختالف الذي يعزى إىل جتربة

هذا التقييم غري مباشر بالضرورة، حيث إنه يعتمد على . املؤسسة من حتقيقه
وحىت لو كان األمر كذلك، فقد . ة التعليميةمؤشرات تتعلق باملدخالت والعملي

تكون معايري خرجيي إحدى املؤسسات أدىن من معايري خرجيي املؤسسات األخرى 
ثلة وبنفس توقعات أرباب العمل، ويف هذه احلالة يتعني على مع االحتفاظ برسالة مما

  .املؤسسة أن تعيد النظر يف جودة خمرجاا وعملياا وأن ترتقي ا
وضوح ) ١(: تطلب االرتقاء باجلودة، مبعناه الواسع، عدة شروط مسبقةيو

وارد تنظيم امل) ٣( ،كفاية مدخالت املوارد) ٢( ،رسالة املؤسسة واألهداف التعليمية
 ةمرتدتغذية ) ٤( ،املتاحة وفقا ألغراضها وبطريقة فعالة لتحقيق األهداف احملددة

ليعرفوا مستوى جودة أداء العمليات التعليمية إنشائية وتعليم أعضاء هيئة التدريس 
ترتيبات منظمة لتقييم رضا ) ٥( ،تقييم ختامي لقدرات اخلرجيني) ٥( ،املستهدفة

  .اخلرجيني وأرباب العمل
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املسؤوليات احلكومية واملؤسسية عن التعليم العايل اجليد الذي يليب احتياجات األفراد واتمع  ١- ٦الشكل 
 واالقتصاد القومي

 
    البيئة التنافسية الدولية    متطلبات سوق العمل  

    
   التطوير واستراتيجية القومية األهداف    

 
 

  احلكومة         املؤسسة       
           
              

    أهداف النظام   مالئمة للغرض      رسالة املؤسسة  
           نواتج جيدة        
              
              
                
        خمرجات جيدة       
              
              

    نطاق النظام وهيكله            اهليكل املؤسسي            
              
       عمليات جيدة        
              
                

    النظام تسيري        احلوكمة املؤسسية          
              
              
              

    توفري املوارد للنظام         جيدة مدخالت      توفري املوارد للمؤسسات      
              
          ضمان اجلودة        

   
         رغبات الطالب        

 
     الظروف االجتماعية      

 
  .)مل يصدر بعد( Gallagherمأخوذ عن  :املصدر
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دينامية تنطوي على يكون االرتقاء باجلودة بالضرورة عملية  ،وبالنظر إىل هذا
وبني الطالب  ،فيما بني الطالب(طبقات من التفاعالت داخل مؤسسة التعليم العايل 

) وبني القسم وقيادة املؤسسة على سبيل املثال ،وبني املدرس وقائد الفريق ،رسواملد
رجيون، أرباب العمل، واحلكومة، واخل(وبينها وبني أصحاب املصلحة اخلارجيني 

وتفهم أدوار كل من احلكومة واملؤسسات يف هذه العملية أفضل ). على سبيل املثال
  .ما تفهم من خالل املسؤولية املتبادلة

توضيح هذه املسؤوليات، وجيعل من ضمان اجلودة نظاما  ١-٦وحياول الشكل 
فرعيا داخل نظام أوسع مصمم لتلبية احتياجات وتوقعات الطالب واتمع، وحيقق 

ويضع الشكل . عائدات تنهض بالقدرة التنافسية الدولية والتنمية االجتماعية للوطن
يف إطار أهداف ‘ ١’: حتت فئتنيضمان اجلودة باملؤسسات واالرتقاء ا  ١-٦

لتلبية  تشكيل رأس املال البشريلك ذاحلكومة واستراتيجيتها اإلمنائية، مبا يف 
يف السياق ‘ ٢’ ،احتياجات سوق العمل، وتنمية قاعدة املعرفة لدعم االبتكار الوطين

الدويل مبا يف ذلك أسواق العمل الوطنية اليت حيتاج فيها خرجيو البلد إىل أن يكونوا 
  .قادرين على املنافسة

النظام اليت توضح األدوار  تسيريوتنشئ احلكومة، من جانبها، البنية األساسية ل
جة مثل اإلطار القومي للمؤهالت الذي يصف معايري الدر(واألهداف والتوقعات 

وبنية النظام الوطين اليت توضح الرساالت  ،العلمية من حيث قدرات اخلرجيني
والشروط املسبقة لالعتماد املؤسسي وشروط  ،املختلفة ملختلف أنواع املؤسسات

). وإجراءات التقييم اخلارجي اجليد ومتطلبات التقييم الذايت الداخلي ،استمراره
ل املؤسسات احلكومية موارد ومتنحها وباإلضافة إىل ذلك، تقدم احلكومة من أج

سلطة تقديرية يف اختاذ القرارات على أساس أن املوارد ستدار إدارة جيدة من أجل 
أما املؤسسات، فهي مسؤولة من جانبها عن حتقيق . حتقيق النتائج املتفق عليها

تغرية ات املرساالا املختلفة، مع االبتكار باستمرار بغية زيادة االستجابة لالحتياج
ويف . تقدمي كشوف حساباا علنياً عن مدى جودة أدائهاواالرتقاء مبعايريها، و

املهمة تكمن و ،النهاية، تتوقف جودة العوائد على ما تبذله املؤسسات من جهود
  .تيسري تلك اجلهود املؤسسيةيف التنظيمية  هاوأطرالرئيسية لسياسة احلكومة 

ومراجعة اخلارجية لضمان اجلودة  بلدان عديدة إجراءات رمسية أعدتوقد 
تتعلق باالمتثال، وتوحي أعباء إىل مؤسسات التعليم العايل احلسابات، تضيف 

ومن املهم توضيح عالقة . تسهم بالقليل يف رفع املعايريباالهتمام باجلودة، ولكنها 
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عمليات ضمان اجلودة اخلارجية بتدويل ثقافة االرتقاء باجلودة، وال سيما من أجل 
  .ن مواردها احملدودةكبري م ن اليت تنبع مشاكلها املتعلقة باجلودة إىل حددالبال

  جودة التعليم العايل املصري
يؤدي نظام التعليم العايل يف مصر نوعني من الدرجات العلمية على مستوى 

الليسانس بعد النجاح يف إمتام /وتمنح درجة البكالوريوس. الليسانس/سالبكالوريو
أو  مخستكون مدة الربنامج يف بعض ااالت (اسية على األقل سنوات در أربع

الدبلوم بعد الربامج الدراسية املكونة من سنتني، وهي  وتمنح درجة). سنواتست 
  .اليت تقدمها يف الغالب الكليات التكنولوجية واملعاهد املتوسطة اخلاصة

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ع اجلنس خالل الفترة حاالت القيد يف التعليم العايل حبسب املؤسسة ونو ١- ٦اجلدول 

  إمجايل إناث ذكور نوع املؤسسة
حصة األشخاص 

املقيدين من إمجايل 
حاالت القيد يف 

 )%(املؤسسات 
 78.1 943 875 1 755 909 188 966 اجلامعات احلكومية

 15.3 601 368 184 142 417 226 املعاهد العليا
 6.6 525 158 813 75 712 82 املعاهد الفنية املتوسطة

 100.0 069 403 2 752 127 1 317 275 1 مجيع املؤسسات
  .مصر يف أرقام ،)٢٠٠٨(للتعبئة العامة واإلحصاء  اجلهاز املركزي: املصدر

، تقتصر نسبة قيد الطالب يف الربامج اليت متنح ١-٦ لاجلدوكما يبني 
طرية هذا ويعزي تقرير املعلومات األساسية الق. يف املائة ٦,٦الدبلومات على 

التعليم املهين،  نوعية وتدينانة وضعف التمويل اخنفاض املكاالختالل يف التوازن إىل 
وهذا االختالل . وقلة األماكن املتاحة خلرجيي التعليم املهين للتحويل إىل اجلامعات

غري مناسب ألغراض اإلمداد بالعمالة بأسلوب يتوخى فعالية التكاليف، والعدالة يف 
وسيكون من املهم ملصر أن . واختيارهم، وكفاءة نظام التعليموصول الطالب 

لرفع مكانته وجودته، ولتوفري ما حيفز تستغين عن ثاين أفضل ج جتاه التعليم املهين 
  .فيه للمشاركةعلى زيادة أعداد الطالب 

أن الغرض من مؤهالت الكليات التكنولوجية هو بلوغ وعلى الرغم من 
هذه  يعتربونالعديد من الطالب وأرباب العمل فإن  ،مستوى أعلى من املهارات
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ومن . العمالة الفنيةمنها إىل املاهرة  ةإىل العمال ،مالءمتهادرجة يف  ،املهارات أقرب
تم سوى شخص سنوياً، ال ي ٧٥ ٠٠٠بني امللتحقني باجلامعات البالغ عددهم 

إىل عاطلني لتخرج بعد ايف املائة من هؤالء  ٦٠، ويتحول نصفهم براجمهم الدراسية
وقد ظل تدفق الطالب بني املؤسسات والقطاعات حمكوما إىل حد كبري  .ملعن الع
وعلى الرغم من أن هذا األمر كانت له أمهية كبرية يف . املسار التعليمي حتديدبنظام 

وقد ظل التعليم الفين والتدريب املهين . مصر، فقد شوه تدفق الطالب بني القطاعات
وكان حيدد مسار الطالب . عاماً حىت وقت مؤخر ٣٠ألكثر من  انالثانوي يتوسع

حنو التعليم الفين  ، بشكل متزايد،عاماً إما حنو التعليم العام، أو ١٥أو  ١٤البالغني 
  .واملهين

  جودة التعليم الفين والتدريب املهين
تمكن من احلصول إال على معلومات يمما يدعو لألسف أن فريق االستعراض مل 

غري أن . ة لدعم املالحظة البناءة لظروف التعليم املهين واجتاهات إصالحهحمدود
استعراضات وعمليات جارية أخرى مماثلة تركز على القطاع الفرعي هناك عدة 

للتعليم املهين، ويتبني من نتائج مسح خرجيي الكليات التكنولوجية املتوسطة الذي 
وجد أوجه أنه ت ٢٠٠٨يف عام  ت املتحدةوكالة التنمية الدولية التابعة للوالياأجرته 

أفادت عنه الوكالة من دواعي القلق وتلك اليت أثارها طالب  بني ماشبه كثرية 
املؤسسات املاحنة للدرجات العلمية الذين جرت مقابالت معهم أثناء الزيارات 

  .امليدانية اليت قام ا فريق االستعراض
يف املائة  ١٩(جرته الوكالة منخفضاً وملا كان معدل اإلجابة على املسح الذي أ

وتتضمن هذه النتائج فيما يتعلق مبجموعة اخلرجيني . نتائجه إشارية فقطفإن  ،)فقط
  :ما يلي ٢٠٠٧يف عام 
يف املائة منهم طالب  ٢,٧يف املائة من اخلرجيني عاطلني عن العمل، و ٤٧أن 

ون ويواصلون يف املائة يعمل ٨يف املائة أصحاب مهن حرة، و ١٠متفرغون، و
مكتب حكومي، يف املائة يعملون يف مؤسسة أو شركة أو  ٤التعليم والتدريب، و

  .أو متزوجون وال يعملون اجليشوالبقية إما يف 
يف املائة ذكروا أم  ٤يف املائة من احلاصلني على عمل البالغة نسبتهم  ٦٦أن 

  .كل الوقت يف املائة منهم يشغلون وظائف ٣٤يشغلون وظائف لبعض الوقت، و



 175  جودة التعليم وفعاليته 
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر  

ن عن ويف املائة الذين ذكروا أم عاطل ٤٧أن من بني اخلرجيني البالغة نسبتهم 
 مهنةيف املائة أن السبب الرئيسي يف البطالة هو أم مل جيدوا  ٥٠العمل، قال 

يف املائة القيام باملزيد من التدريب، ويشعر  ١٦مناسبة االت دراستهم، ويعتزم 
  .مؤهلني التأهيل الكايف يف جمال دراستهم يف املائة أم غري ٨

 ساقاتيف املائة من اموعة اليت مشلتها الدراسة ذكروا أن مهنتهم أو امل ٥٣أن 
الدراسية اليت حصلوا عليها ال عالقة هلا بالتدريب الذين حصلوا عليه يف الكليات 

حد ما أو هلا يف املائة بأن هلا عالقة ا إىل  ٤٧التكنولوجية املتوسطة، واعترف 
  .عالقة مباشرة ا

يف  ٣٨وقد بلغ معدل اإلجابة على مسح أرباب العمل الذي أجرته الوكالة 
  :وخلص املسح إىل ما يلي. املائة

، )يف املائة ٤١(أكرب نسبة من املوظفني املعينني يأتون من املدارس الفنية الثانوية 
سبة أقل كثريا من الكليات ، مع ن)يف املائة ١٧(تليها التعليم الثانوي العام 

ويبحث أرباب العمل حاليا عن ). يف املائة ١٦(التكنولوجية املتوسطة واجلامعات 
  .مللء الشواغر احلالية) يف املائة ٤٧(موظفني حاصلني على تعليم فين ثانوي 

وقد استمع فريق االستعراض إىل تعليقات عن ضعف العائدات من نظام التعليم 
هين اليت تعكسها على حنو التحديد معدالت البطالة املرتفعة الفين والتدريب امل

ويف حني أنه ميكن أن يعزى الكثري من حاالت . خلرجيي التعليم الفين والتدريب املهين
البطالة إىل الظروف االقتصادية، فيبدو أن السبب الرئيسي لضعف العوائد يتمثل يف 

وأكثر نقد تعبرياً عن هذا النظام هو . هنوعية نظام التعليم الفين والتدريب املهين نفس
أن مناهج التعليم الفين والتدريب املهين ال تستجيب االستجابة الكافية الحتياجات 

وميكن تتبع السبب يف هذا حيث إنه يصل إىل طبيعة النظام املدفوعة . سوق العمل
 فالتمويل يخصص للتعليم الفين والتدريب املهين بطريقة ال تراعي. بالعرض

وال توجد معايري على نطاق النظام لتقييم . االحتياجات الناشئة أو أداء املؤسسات
أداء مؤسسات التعليم الفين والتدريب املهين، مع استثناءات بسيطة تتمثل يف 

  .الوزارات األكثر تقدماً مثل وزارة التجارة اخلارجية والصناعة
فية ختصيص األموال، ينبغي أن يكون لصندوق متويل التدريب تأثري على كيو

ولكن حلني تنفيذ اخلطوط التوجيهية اجلديدة للصندوق بالكامل، سيظل تأثريه غري 
ونتيجة لذلك، ال تزال . التغيريحتقيق ويف غياب احلوافز املالية املناسبة، يصعب . أكيد
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وال تزال برامج . مما جيبمن  أقلاملناهج قدمية إىل حد كبري وختضع للمراجعة 
عتمد إىل حد كبري على املؤسسات، وعلى الرغم من بذل املزيد من التدريب ت

بأرباب العمل، سيتعني مشاركة اإلحلاق اجلهود لوضع نظم يكثر فيها اللجوء إىل 
  .عدد من أرباب العمل أكرب كثريا مما هو عليه حاليا إذا أريد النجاح هلذه النظم

يم الفين والتدريب وستكون التطورات عن طريق خمتلف مشاريع إصالح التعل
الغرض مثالً من الشراكات احمللية اليت يتعني ف. املهين املمولة من املاحنني مهمة أيضا

عقدها بني الصناعة وفرادى مراكز التدريب هو استحداث وسائل بديلة لتوفري 
وجيري . تدريب عل املهارات العملية، ومن املفترض أن يؤثر على إصالح املناهج

ريب يف عدد من القطاعات، ومن املتوقع أن يسفر هذا عن حتديد وضع معايري للتد
أوضح للمتطلبات من املهارات، ومع تصميم برامج التعليم والتدريب من أجل 

 يتسىن انتقالالتدريب على املهارات ذات الصلة، ميكن بناء مسارات التعلم حبيث 
ي أن يؤثر هذا وينبغ. الطالب من مستوى مهاري إىل آخر أو من مؤسسة إىل أخرى

  .أيضا على اإلصالحات اجلارية يف الكليات التكنولوجية ويف التعليم الثانوي
  معايري التأهيل القياسية للتعليم الفين والتدريب املهين
من إعداد إطار جديد مؤخراً انتهى مشروع املعايري القومية للمهارات 

تتضمن األهداف الرئيسية و. فين والتدريب املهينلللمؤهالت من أجل قطاع التعليم ا
إصدار شهادات للعمال تعكس بطريقة مناسبة قدرام ) أ(: لإلطار ما يلي

الساعات املعتمدة املنقولة اليت تتيح للمتدربني االنتقال من أحد ) ب( ،وكفاءام
) د( ،إجراءات التقييم املستقل) ج( ،قطاعات التعليم أو التدريب إىل قطاع آخر

  .املستقلإجراءات االعتماد 
ة التالية للمرحلة االبتدائية املعادلة دراسياملؤهالت الوسيشمل اإلطار اجلديد 

وميول هذا . تصنيف الدويل املوحد للتعليممن ال ٣و ٢و ١عام للمستويات  هبوج
ويكمل . لصندوق االجتماعي للتنميةالعمل من برنامج تنمية املوارد البشرية التابع ل

كون من مستشارين حمليني ودوليني بالتعاون مع أرباب العمل إعداد املعايري فريق م
وال يقتصر اإلطار اجلديد ). التصنيع، والسياحة، والبناء والتشييد( قطاعاتيف ثالثة 

على إنشاء معايري للمهارات وإمنا ينشئ أيضا اإلجراءات اخلاصة باختبار املتدربني 
س الوطين املصري لالعتماد ويتلقى اإلطار الدعم من ال. ومنحهم الشهادات

وسيكون من املهم . املكلف بوضع إجراءات العتماد مقدمي خدمات التدريب
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إدماج هذا اإلطار يف اإلطار القومي الشامل للمؤهالت اخلاص بنظام التعليم املصري 
وسيكون ذلك ضرورياً لضمان النظر إىل التعليم الفين والتدريب املهين . ككل

يتجزأ من التعليم التايل للمرحلة الثانوية، متكامالً مع فرص بوصفه جزءا قيما ال 
عرب احلراك التعليم الثانوي وغريها من فرص التعليم العايل، ولتمكني الطالب من 

خمتلف أجزاء نظام التعليم والتدريب دون االضطرار إىل تكرار عمل سبق هلم 
  .من أدائهاالنتهاء 

كول -س هذه املسارات مبادرة مباركوتتضمن اجلهود األخرى املبذولة يف نف
معايري، (التابعة لوزارة التعليم، اليت ختطط ملساعدة القطاع اخلاص يف إعداد لوائح 

الثالثة نفسها كاملعايري  قطاعاتجتارة تشمل ال ٢٨لـ.) ومناهج، وتقييمات، اخل
- كما ختطط مبادرة مبارك .القومية للمهارات، فضال عن عدد من املهن التجارية

سنة  ١٢حىت (ول لفتح النظام أمام الطالب احلاصلني على مؤهالت دراسية عالية ك
مثل الصرافة (وأمام مستويات أخرى من املهارات  ،)من سنوات الدراسة
  ).وتكنولوجيا املعلومات

ومثة قانون عمل جديد اعتمده الربملان املصري مؤخراً ينشئ نظاما للترخيص 
العمال املهرة، حيث سينفذ راخيص على فرادى وسيطبق أحد الت. دعم املعايريل

مطلبا تشريعيا يقضي بأنه جيب أن يكون الشخص حاصال على شهادة تفيد بأنه 
وستفرض رسوم متواضعة تبلغ . اال ذي الصلةيف مارسة املماهر لكي يتمكن من 

ولن تصدر الشهادات إال مبوجب معايري . جنيها مصريا إلصدار الشهادة ٤٠
وستلزم األعمال اليت تقدم إىل عمالئها أعماال ماهرة أال تستخدم . اجلديدة املهارات

وجيب على مقدمي خدمات التدريب أيضا أن . احلاصلني على الترخيصإال العاملني 
حيصلوا على الترخيص مبقتضى القانون، وجيب تقدمي براجمهم التدريبية إىل الوزارة 

على  اً دون احلصولدريبجهة تقدم ت ةأيف، كوبناء على ذل. املختصة للموافقة عليها
يؤدي القانون أن احتمال وبالتايل، هناك  .غري قانوين لعملتكون مؤديةً ترخيص 

اجلديد، بدال من فتح سوق التدريب اخلاص، إىل التسبب يف صعوبات أمام قيام 
مقدمي خدمات التدريب بالعمل، وميكنه أن خيضعهم للتدخل من مقدمي اخلدمات 

  .بالغةوميني الذين يتمتعون هم أنفسهم بسجل معرض النتقادات احلك
رها هو أيضا رئيس يووز(وعلى الرغم من أن وزارة القوى العاملة واهلجرة 

هي اليت تدير شؤون القانون، فليس للوزارة ) لتنمية املوارد البشريةالس األعلى 
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ء املتدربني يف مراكز حالياً أي دور يف إصدار الشهادات للعمال املهرة، باستثنا
  .ويلزم تقدمي املزيد من اإليضاحات عن هذا املوضوع. تدريبها بطبيعة احلال

ومتيل مؤسسات التعليم الفين والتدريب املهين إىل اعتبار أن قدرا حمدودة للغاية 
. ونقص موارد ومعدات التدريب املالئمة ،نقص املعلمني املدربني جيداً: من جانبني

هو العامل الطاغي ص املعلمني املؤهلني تأهيال مناسبا واملتمتعني باخلربة ويبدو أن نق
وهو ناجم إىل حد كبري . الذي حيد من فعالية التعليم الفين والتدريب املهين يف مصر

نه يعزى بصفة رئيسية إىل اخنفاض املرتبات أعدم كفاية التمويل املتكرر، مبا عن 
ملدارس الثانوية الفنية لديهم عادةً خربة ضعيفة يف واملعلمون املتخرجون يف ا. املقدمة

العمل، بينما ال حيصل عادةً املعلمون الذين يكتسبون مهارات من خالل خربم 
  .العملية على تدريب رمسي أو إعداد كمدربني معتمدين

جيب التفكري يف هذه املشكلة يف السياق العام إلعادة حتديد وعلى املدى البعيد، 
وظيفي للتعليم بضمان اختيار املعلمني بطريقة جيدة وحصوهلم بعد ذلك املستقبل ال

وعلى املدى القريب، توجد . صفة الدوامب يتصفعلى مستقبل وظيفي يف التعليم 
ويوجد أكثر . يف متويل التدريب للعاملني املوجودين بالفعل يف النظامصعوبة كبرية 

تدريبا على مستوى املبتدئني، مدرب يف مراكز التدريب املهين يقدمون  ٣ ٠٠٠من 
وتوجد أعداد . مدير ومشرف وأخصائي ١ ٢٠٠فين وحوايل  ٩٠٠إىل جانب 

ويبدو أن تدريب هؤالء العاملني يتجاوز . مماثلة يف مراكز التدريب املهين األخرى
  .قدرات النظام، مث إن هذه األعداد لن تكون كافية متاماً إذا ما أريد توسيع النظام

إىل حد هذه التحديات بعض روع املعايري القومية للمهارات لوقد تصدى مش
وقد وضعت  .ما، ولكن ذلك مل يتم إال على املدى القصري وعلى نطاق ضيق فقط

حزم التعلم اليت "هذه املعايري جمموعة من األدلة لتدريب املدربني، وجمموعات من 
معلما من  ٢٥٠ فحصل أكثر من املعلمني؛ تدريبوقد اكتمل ". لطالبتركز على ا

مراكز التدريب املهين بالفعل على تدريب كمعلمني معتمدين باستخدام معايري 
قطاع البناء والتشييد، جديدة للمهارات يف قطاعات التصنيع وقطاع السياحة و

وبدأ هؤالء املعلمون بدورهم تدريب . مدرب للمدربني ١٠٠باإلضافة إىل أكثر من 
  .التحدي ضخماً وحيتاج إىل دعم متواصل من احلكومةوال يزال . املزيد من املعلمني
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  مالحظات خاصة فيما يتعلق جبودة التعليم العايل
حيث إن الطالب هم العمالء األوائل للتعليم العايل، وأن اخلرجيني هم املخرج 

 .س هلم هنايكراألكرب هتمام االملخاوفهم أمهية قصوى كما أن فإن  الرئيسي للنظام،
ملخاوف املشتركة بني طالب التعليم العايل والقطاع الفرعي للتعليم ومن بني تلك ا

 ذات الصلةعدم كفاية اخليارات يف جماالت الدراسة : الفين والتدريب املهين ما يلي
املناهج بسوق  ارتباطوعدم كفاية التهيئة للعمل نتيجة لعدم  ،باألفضليات املهنية

يف التركيز على بسبب اإلفراط  ت العمليةواالفتقار إىل التدريب على املهارا ،العمل
 Academy( ونقص املرافق واملعدات احملتوى املعتمد على الذاكرة والتربويات السلبية

for Educational Development, 2008(.  
د العليا تتناول واملناقشة التالية اليت تتعلق يف املقام األول باجلامعات واملعاه

  .عائدات التعليمواملخرجات و والعمليات بدورها املدخالت
  املدخالت التعليمية

املدخالت اليت جيري حبثها فيما يلي هي الطالب، واألكادمييون، والعاملون 
اآلخرون، ونسب الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس، واملواد التعليمية، واملرافق، 

د كبري ومن الواضح أن كمية املخرجات وجودا تتوقف إىل ح. واخلدمات الطالبية
وجيري حبث القضايا املالية يف الفصل . على مستوى وأشكال املوارد املالية املقدمة

  .الثامن
  الطالب

. ال توجد معلومات عن جودة الطالب الذين يقبلون يف التعليم العايل يف مصر
أداء الطالب مقارنةً ب( حمكي املرجعويعتمد قبول الطالب على نتائج امتحان وطين 

يتأثر االستعداد له ، )مبستويات الكفاءة املطلوبة مقارنةً( مجاعي املرجعال ) اآلخرين
كثريا بقدرة أولياء األمور على دفع تكاليف الدروس اخلصوصية ال على قدرة 

وباإلضافة إىل ذلك، ال يستطيع الطالب التقدم إال ملؤسستهم . النجاح الطالب على
الب احلاصلني يف االمتحانات على احلد حيق للطاحمللية، وألن التعليم العايل جماين، 

األدىن للقبول دخول مؤسستهما احمللية، ولو مل يكن ذلك بالضرورة يف جمال 
ومل يتمكن فريق االستعراض من التعرف على مدى وجود  .الدراسة املفضل هلم

وحىت فيما . كثافات عالية من الطالب املوهوبني يف بعض املؤسسات أو ااالت
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االت اليت تتطلب درجات مرتفعة كالطلب، يبدو أن الوصول إليها يتعلق با
والقدرة على االستفادة منها يقالن كثريا بسبب القدرة على دفع تكاليف التدريب 

  .اإلعدادي
، اخلامسوبوسع نظم وصول الطالب األكثر انفتاحاً، كما هو مبني يف الفصل 

الب وخيارات أوسع أمام أن تنطوي على نطاق أوسع من املعايري الختيار الط
  .الطالب لتحقيق رغبام يف جمال الدراسة واملؤسسة

  العاملون
، املوجز يف تقرير املعلومات ٢٠٠٧يف مسح طالب اجلامعات احلكومية لعام و

يف املائة من ايبني أم تعرضوا ملشاكل مع  ٣٥القطرية، ذكر  األساسية
دم التعويل على احملاضرين يف االلتزام وكانت املشكلة املتكررة هي ع. األكادمييني

ثقافة نابعة من العرض ال تستجيب إىل وتشري هذه النتائج إىل . مبواعيد احملاضرات
  .حد كبري الحتياجات الطالب

ويتبع توظيف األكادمييني والعاملني اآلخرين يف مؤسسات التعليم العام نظام 
ف، مع االعتماد يف الترقية على اخلدمة املدنية املصري للتعيني الدائم يف الوظائ

ويف ظل هذا النظام، . األقدمية، ودفع األجور استناداً إىل مرتبات حتددها وزارة املالية
اخلدمة بني أصحاب الكفاءات املرتفعة وأصحاب  يف مدةال يوجد فرق يف األجر أو 

ء ، بغية االرتقاء جبودة األدا٢٠٠٦ويف عام . الكفاءات املنخفضة من العاملني
يف " دارةنظام اجل"وإحالل الدينامية يف القطاع، اقترح وزير التعليم العايل األخذ بـ

وقوبل املقترح مبقاومة من . التعيني وفقاً للمؤهالت، والترقية وفقاً لإلجنازات
فعرب عدة جماالت يوجد عليها طلب ملهارات مهنية ويف الوقت نفسه، . األكادمييني

. ات صعوبة متزايدة يف اجتذاب األكادمييني واستبقائهمرفيعة املستوى، جتد اجلامع
وأخطرت إحدى اجلامعات فريق االستعراض بأن عدد األكادمييني املهندسني اخنفض 

، ألن األكادمييني وجدوا وظائف بأجور ٢٠٠٨و ١٩٩٨إىل النصف فيما بني عامي 
  .ري األكادمييأعلى يف سوق العمل غ

وصول إىل معلومات عن مؤهالت ومل يتمكن فريق االستعراض من ال
األكادمييني وخربام ومقاييس تقديرهم، مثل العضوية يف األكادمييات املرموقة 

وتفيد املعلومات املتحصل عليها من خالل الزيارات امليدانية بأن . واجلوائز األخرى
ويف . يف جمال البحث العلمينسبة صغرية جدا من األكادمييني اجلامعيني نشطون 
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يف املائة من أعضاء هيئة التدريس  ١٠اجلامعات الكبرية، ذُكر أن حنو إحدى 
نشطون يف البحث العلمي على مستوى ميكن االعتراف به دوليا، وأن ما يصل إىل 

يف املائة منهم قادرون على أداء حبوث جيدة إذا ما منحوا املوارد واحلوافز  ٣٠
ويف اجلامعات الرائدة . البحثي اجلاد واعترب الباقون غري قادرين على النشاط. الكافية

عاملياً يف اال البحثي يكون عادةً ثلثا األكادمييني نشطني حبثياً، وتكون حبوث ثلثهم 
  .مشهورة على املستوى الدويل

من النشاط البحثي يف املؤسسات املصرية مقارنةً باجلامعات  إن املستوى املتدين
ارتفاع أعباء التدريس ومنح األكادمييني  الكربى يف البلدان األخرى يعكس جزئياً

ويعكس . اجلامعة املعينني فيهاإمكانية العمل ملدة تصل إىل يومني أسبوعيا خارج 
هذا الترتيب عدم كفاية أجور أعضاء هيئة التدريس وعدم قدرة فرادى األكادمييني 

اه والنهج التعليمي جت. على اإلنفاق على البحث العلمي من دخلهم من التدريس
التعليم العايل الذي يستمد معلوماته من البحث العلمي ليس مسة مصرية يف أحسن 

الليسانس، كما يستطيع فريق /األحوال، على األقل على مستوى البكالوريوس
وجتري مناقشة املسائل املتعلقة بالبحث اجلامعي يف  .االستعراض أن يؤكد ذلك

  .السابعالفصل 
احلصول على معلومات عن مؤهالت املوظفني  ومل يتمكن فريق االستعراض من

  .تقدمهم الوظيفياإلداريني والعموميني، وفرص 
  نسبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس

التعليم العايل سريعاً يف مصر على مدى  الطلب علىلقد كان معدل منو حجم 
مليون طالب يف  ٢,٤، كان هناك ٢٠٠٨ففي سنة . السنوات الثالثني املاضية

طالب دراسات عليا مقيدين يف  ٢٥٠ ٠٠٠الليسانس وحوايل /ة البكالوريوسمرحل
اإلمجايل لطالب  ضعف العدد ١٧وميثل هذا الرقم . مؤسسات التعليم العايل

ومن البديهي أن يضع هذا . ١٩٦٦يف عام  ينقيدامل البكالوريوس والدراسات العليا
ويعترف تقرير املعلومات  .النمو ضغوطا على املوارد املالية والبشرية واملادية

أدت إىل تدهور خطري يف جودة "األساسية القطرية بأن أوجه القصور يف منو التمويل 
التعليم، حيث صار النجاح األكادميي يفرض اللجوء إىل الدروس اخلصوصية اليت 

ويتواصل حبث التبعات املتعلقة ". تتجاوز أسعارها إمكانات الطالب املتواضعة
ويكمن التركيز هنا يف جوانب اجلودة، واملؤشر الرئيسي . فصل الثامنبالعدالة يف ال

وكلما ارتفعت النسبة كان من املرجح أن . عليه هو نسبة الطالب إىل األكادمييني
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اليت  التدريس يف فصول كبرية، وأن تقل اخلربات التعليمية التفاعلية يتلقى الطالب
  .ماملباشر مبدرسيه م، وأن يقل اتصاهليكتسبوا

الليسانس، /البكالوريوس(وال تتوافر بيانات موزعة حبسب مستوى التعليم 
، توجد اختالفات كثرية جدا ٢-٦وكما يتبني من اجلدول ). املاجستري، الدكتوراه

يف إمجايل نسبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس حبسب جمال الدراسة ونوع 
مما يتيح تعليما أكثر متع بأقل النسب، تت العلوم الطبية والطبيعية والبيطريةف. املؤسسة

النسب يف فإن  لطب يف مؤسسات التعليم العايل اخلاصة،ومع االستثناء احملري ل. كثافة
مصر يف هذه ااالت، وخباصة يف جامعاا احلكومية، على قدم املساواة مع 

  .املؤسسات الرائدة يف العامل املتقدم
معات اخلاصة بنسب أفضل من اجلامعات وفيما عدا هذه ااالت، تتمتع اجلا

احلكومية امش كبري، وال سيما يف العلوم االجتماعية اليت تعكس فيها نسب 
، عن حدود املعايري املقبولة دوليااجلامعات احلكومية معيارا للتعليم العايل يبتعد كثريا 

، ١: ٢٠و ١:  ١٠حيث تتراوح نسب الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس عادةً بني 
ومع االستثناء الوحيد لآلداب، ال تليب نسبة . عرب خمتلف جماالت التعليم واملؤسسات

الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس يف املعاهد العليا اخلاصة يف مصر املعايري املقبولة 
وباملثل، يف جمال التعليم، والعلوم االجتماعية، والدراسات الثقافية، تسجل . دولياً

  .اً مرتفعة على حنو غري معتادجامعة األزهر نسب
نسبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس موزعة حبسب نوع املؤسسة وجمال التعليم خالل  ٢- ٦اجلدول 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 

 الطالب لكل عضو هيئة تدريس العلوم/القطاعات
 جامعة األزهر املعاهد العليا اخلاصة اجلامعات اخلاصة اجلامعات احلكومية

 127 – 7 44 التعليمي
 13 – 9 9 األساسي

 4 348 16 8  الطيب
 21 146 13 31 اهلندسي

 95 246 16 57  الثقايف واألديب
 – 8 8 20 اآلداب

 14 811 – 9 الزراعي والبيطري
 133 429 10 158 االجتماعي

 55 273 13 29 اموع
  .تقرير املعلومات األساسية القطرية: املصدر
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طالبا يف  ٢٦,٧يوجد يف اجلامعات املصرية  ٣-٦دول وكما هو مبني يف اجل
األساتذة، واألساتذة املساعدون، واملدرسون، (املتوسط لكل وظيفة تعليمية 
وتتراوح نسبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس ). واملدرسون املساعدون، واملعيدون

 ٥٠إىل ، وهو نصف املتوسط القومي، يف جامعيت حلوان وقناة السويس، ١٣,٢بني 
 ١٢١,٥يف جامعة األزهر، وخترج أكادميية مبارك للشرطة عن هذه األرقام بنسبة 

 ٢٣,٣وباستبعاد أكادميية الشرطة واألزهر، تبلغ املتوسط الوطين هلذه النسبة . طالباً
وتتمتع مثاين جامعات بنسب أقل من املتوسط ومثانية . لكل عضو أكادميي طالباً

قيد الطالب يف جماالت كبري بني النسب مع كثافة  ومثة تفاعل. بنسب أعلى منه
فعلى سبيل املثال، تبلغ نسبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس عرب اجلامعات . التعليم

، ويف العلوم األساسية والعلوم الزراعية والبيطرية ١إىل  ٨احلكومية يف العلوم الطبية 
) ١إىل  ٤٤(لتعليم غري أنه توجد نسب أعلى بكثري يف جماالت ا. ١إىل  ٩

  ).١إىل  ١٥٨(، والعلوم االجتماعية )١إىل  ٥٧(والدراسات الثقافية واألدبية 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٥الطالب وأعضاء هيئة التدريس واخلرجيون يف اجلامعات احلكومية املصرية،  ٣- ٦اجلدول 
نسبة الطالب إلى  أعضاء ھیئة التدریس المقیدون الطالب الجامعة

 الخریجون أعضاء ھیئة التدریس

 820 29 26.9 973 9 844 267  القاھرة
 190 13 21.2 284 3 602 69 أسیوط
 960 51  49.9 335 7 886 365 األزھر

 396 17 29.4 250 3 481 95 طنطا
 253 18 13.2 065 4 773 53 حلوان

 734 9 13.2 433 3 750 48 قناة السویس
 878 31 21.1 338 9 032 197 عین شمس
 980 26 28.7 135 6 872 175 اإلسكندریة
 974 21 26.2 646 4 738 121 المنصورة
 742 19 20.7 799 4 497 99 الزقازیق

 886 7 18.1 400 2 323 43  المنیا
 387 14 28.6 810 2 216 80 المنوفیة

 689 7 )٢( 27.5 241 1 627 65 جنوب الوادي
 n.a. 1 146  5 312 ١سوھاج

 325 4 15.1 454 1 991 21 الفیوم
 756 7 31.3 174 1 706 36 بني سویف
  991 4 38.5 693 688 26 كفر الشیخ

 342 11 20.7 835 2 605 58 بنھا
  121.5 47 708 5 أكادیمیة مبارك للشرطة

 635 304 26.2 058 70 339 834 1  جمیع الجامعات الحكومیة

  .٢٠٠٦- ٢٠٠٥السنة الدراسية انفصلت جامعة سوهاج عن جامعة جنوب الوادي يف  )١(: اتمالحظ
  .مبا يف ذلك سوهاج) ٢(  

  .وزارة التعليم العايل: املصدر
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  املواد التعليمية
يف غالبية املؤسسات احلكومية، املعامل /يعد املدرسون مذكرات للمحاضرات

وتتضمن هذه النصوص حمتوى . لكي يستخدمها الطالب مصدراً رئيسياً للمعلومات
للمكتبة،  اًوملا كان عدد ضئيل فقط متاح. للتقييم أساساً ذالدراسية املتخ ساقاتامل

وقد أحيط الفريق علماً بأن معظم . فيضطر الطالب عادةً إىل شراء هذه النصوص
وقد شكا الطالب يف إحدى اجلامعات . النصوص ال خيضع الستعراض األقرانهذه 

أحد ااالت كان يف احملددة احلكومية إىل فريق االستعراض من أن حمتوى النصوص 
غري أن مثة تدابري اتخذت يف بضع املؤسسات، يف إطار إجراءات ضمان . قدميا

واملواد التعليمية بصورة دورية بواسطة مقيمني  ساقاتاجلودة اجلديدة، الستعراض امل
  .خارجيني، وإن مل تصبح هذه هي املمارسة املتبعة

التعليمية، يشمل الكتب  ويبدو أنه يتم اللجوء إىل نطاق أوسع من املواد
للجامعات احلكومية اليت ) االنتساب(الدراسية الدولية، يف برامج الشراكة اجلديدة 

انظر الفصل ( تقيد الطالب على أساس دفع مصروفات، ويف اجلامعات اخلاصة
ويف إحدى اجلامعات اخلاصة، ذكر الطالب لفريق االستعراض أن بإمكام  .)الثامن

  .ضرات والقراءات املقترحة عن طريق اإلنترنتاحلصول على احملا
  املرافق

يتعني على مؤسسات التعليم العايل اليت تسعى إىل االعتماد أن تستويف معايري 
ويفهم فريق االستعراض أن وزارة . تتعلق بقاعات احملاضرات، واملعامل، واملكتبات

، واملقاعد، واإلضاءة، ايناملك التعليم العايل تقوم ببحث املعايري الدنيا املمكنة للحيز
  .رافق التعليماملتصلة مبوانب اجلوالتهوية، وغري ذلك من 

وقد أفاد تقرير املعلومات األساسية القطرية عن نتائج مسح جرى يف عام 
من  ٢(على عينة من طالب اجلامعات احلكومية، قالت نسبة كبرية منهم  ٢٠٠٧

وأفاد طالب . احملاضرات واملعاملأم يواجهون مشاكل يف إجياد مكان لقاعات ) ٥
وقد . املكتبة مكان يف احلصول علىطالب عن صعوبة يف  ٥إضايف من بني كل 

أكدت الزيارات اانية اليت أجراها فريق االستعراض لنطاق من املؤسسات احلكومية 
ويف بعض املؤسسات، وال . األسس الدنيااستناداً إىل الرأي القائل بأا تعمل فقط 

املعاهد العليا اخلاصة، تكون حالة املرافق سيئة لدرجة أا ال تؤدي إىل تعليم  سيما
  .أو تعلم فعالني
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ومن ناحية أخرى، زار الفريق جامعة خاصة كانت جمهزة جتهيزا جيدا يف مرافق 
حديثة للتعلم يف جمموعات متوسطة احلجم أو صغرية، وكان مبناها جمهزاً بكابل من 

، مما يكن أماكناإلنترنت يف عدة بال سلكي  اتصالان ا األلياف الضوئية، وك
  .الطالب من الوصول إىل املواد التعليمية على اإلنترنت

  جودة العملية التعليمية
تتضمن العمليات املشمولة بالبحث أدناه املناهج، واجلانب التربوي، وخدمات 

  .من الطالب، وتقييم الطالب التغذية املرتدةدعم الطالب، و
  ناهجامل

بناء على املعلومات املقدمة يف تقرير املعلومات األساسية، والعروض املقدمة 
لفريق االستعراض، ومالحظات الفريق نفسه، ميكن وصف التعليم العايل يف مصر 

بأنه يستند إىل مناهج ضيقة وجامدة وموغلة يف القدم يف كثري من بوجه عام 
احملاضر الذي تشكل مذكراته حمتوى األحيان، ومرتبطة بوجهة نظر وحيدة يقدمها 

ويهيمن التركيز على حفظ احملتوى على تطوير . الربنامج الذي يتخذ أساسا للتقييم
بدال من الطرق " النظرية"ويف التركيز على الطرق . التحليلمهارات والتفكري الناقد 

. "األداء كيفية"بدال من  "معرفة ما جيب قوله"للمعرفة ما يعطي الغلبة لـ" العملية"
يف اجلمع بني احملتوى الضيق وعدم ارتباط السياق ما يهدد بعدم توسيع نطاق آمال و

  .اخلرجيني وتزويدهم باملهارات اليت حيتاجون إليها للتكيف مع التغريات املقبلة
. وتوجد ُج أوسع نطاقاً وأكثر ابتكاراً جتاه املناهج يف املؤسسات األحدث

املساقات ريق االستعراض يف إحدى اجلامعات اخلاصة بأن فعلى سبيل املثال، أحيط ف
  .يف املائة من املنهج ٢٠شمل ت احلرة

القطاع الفرعي ميكن مشاهدة دالئل تقدم ملحوظة يف وباإلضافة إىل ذلك، 
وظائف /للتعليم املهين، مع وضع مناهج تتفق مع متطلبات الصناعة من مهارات

وتتسع جهود . بداية، مىت كان ذلك متاحاًبواسطة املعايري القومية للمهارات، ك
دورة يف ختصصات التجارة، والصناعة  ٤٤٠برناجماً تتضمن  ٢٦جتديد املناهج لنحو 

واهلندسة املدنية، واهلندسة املعمارية، والفندقة، واإلدارة والسياحة، واخلدمات 
  .االجتماعية
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  اجلانب التربوي
ي يقدم يف قاعات الدرس ألعداد إن واقع املنهج الضيق واملثقل باحملتوى الذ

التجهيز يؤدي، كشرط ضروري لبقاء املدرسني  كبرية من الطالب يف مرافق ضعيفة
يف تسري تواصل عملية يف " طريقة التسميع"يف غالبية املؤسسات، إىل االعتماد على 

وفيما يتعلق بالطالب، تكون ". الطلب"بدال من " اإلمالء"اجتاه واحد يتم فيه 
بدال من املشاركة يف أساليب تعلم " االستماع"سلبية، حيث تتمثل يف التجربة 

  .تفاعلية وجتريبية
وقد رسم تقرير املعلومات األساسية القطرية صورة للممارسات التربوية الناشئة 

مل يتمكن من تأكيد حدوث مكاسب حقيقية يف مصر، ولكن فريق االستعراض 
لقلة حاالت قيد  النخبويةاالت املهنية على طريق زيادة النشاط التربوي حىت يف ا

ويف بعض املؤسسات اخلاصة املنشأة مؤخراً، يبدو أنه جيري بذل . الطالب فيها
غري أنه يبدو أنه . والتجربة العمل اجلماعيجهود حثيثة جلعل التعلم معتمداً على 
جتاه إىل ، مع اال"الفعل"والقليل من " الكالم"يوجد يف النظام بوجه عام الكثري من 

وصف التغيريات الطفيفة اليت طرأت على املمارسة احلالية، دون وجه حق، بأا 
  .حتوالت واقعية
  خدمات الدعم

أحيط فريق االستعراض بأن عدداً كبرياً من الطالب يظلون مقيدين لسنوات 
غري أن نقص البيانات املتعلقة . حيث يكررون املواد يف اجلامعات احلكومية يدة؛عد

. الدراسية مساقاتال الطالب من سنة إىل أخرى خيفي مدى تكرار الطالب للبانتق
ويبدو أنه ال يوجد لغالبية حاالت القيد يف املؤسسات احلكومية آليات للتعرف على 

، البحتةويبدو أن التقييمات الدورية ال تتم إال يف العلوم . الطالب املعرضني للرسوب
ضعفهم وحتسني أدائهم قبل االمتحان  طنقاوهي متكن الطالب من التعرف على 

  .النهائي
ويف إحدى اجلامعات اخلاصة، أحاط الطالب فريق االستعراض بأن الطالب 

وأوضح الطالب أنه . يقسمون إىل جمموعات دراسية لكل منها مستشار أكادميي
وحيصل . ميكن تعديل عبء العمل يف الفصل الدراسي وفقا ملتوسط درجات الطالب

ين ال حيققون نتائج مرضية على عبء عمل أقل يف الفصل الدراسي الطالب الذ
  .التايل، فإذا استمروا يف األداء بصورة غري مرضية، نصحوا بتغيري مسارهم الدراسي
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  للتدريستقييم الطالب 
من الطالب كممارسة معتادة  املرتدةبدأ قبول تقييم التدريس عن طريق التغذية 

لك عادةً بتوزيع استبانات قبل اية الدراسة وحيدث ذ. يف عدد من املؤسسات
ويف الكليات الكبرية كالتجارة . بأسبوعني، وتتوىل وحدات ضمان اجلودة حتليلها

واحلقوق، ميكن أن تكون هذه العملية مكلفة، وجيري حاليا استكشاف النظم 
ودة مشروع توكيد اجلوقيل أن أنشطة . من الطالب التغذية املرتدةاإللكترونية جلمع 

الواردة  التغذية املرتدةشجعت بعض أعضاء هيئة التدريس على الرد على  واالعتماد
املواد التعليمية أو تطوير  مراجعةمن الطالب، بغرض حتسني األداء التعليمي و

ردود ل وفقاً غري أن هذه املمارسة نادرة. ساقاتاملناهج، كما هو مبني يف تقارير امل
  .أثناء الزيارات امليدانية أعضاء هيئة التدريس والطالب

  تقييم الطالب
يعتمد التقييم يف التعليم العايل عامة على استرجاع احملتوى بدال من الربهنة على 

ويف بعض كليات املؤسسات احلكومية ميكن تبني   .ارتفاع مستوى مهارات التفكري
ية إىل أسئلة عن الطرق التقليدية لتقييم الطالب مثل حتويل األسئلة املقالحييد حتول 

ويف إحدى اجلامعات اخلاصة، أحاط الطالب فريق . أقصر، ومهام حل املشاكل
االستعراض بأم خضعوا لتكليفات أسبوعية، من بينها أنشطة تعتمد على العمل 

  .عملهممنتظمة عن  مرتدةاجلماعي، وتلقوا تغذية 
لطالب  ٢٠٠٧ويفيد تقرير املعلومات األساسية القطرية عن نتائج مسح سنة 

يف املائة من املشاركني أن هناك مشاكل يف  ٤٢اجلامعات احلكومية، حيث ذكر 
إجراءات التقييم واالمتحان، وأعرب نصفهم عن قلقهم من انعدام العدالة يف 

توكيد وتسفر املتطلبات املرتبطة باحلصول على متويل مشروع  .درجات االمتحان
إدراك الطالب : ملمارسات، ويشمل ذلكعن أدلة تفيد عن حتسن ا اجلودة واالعتماد

إتاحة اإلجابات النموذجية على األسئلة و ،ساقملعايري وضع الدرجات يف بداية امل
استخدام مقيمني خارجيني للتعليق على مدى مالءمة طرق و ،للطالب النمطية

  .وكفاءاالتقييم وعدالتها 
  املخرجات التعليمية

 .سنويا، ولكن بصورة إمجاليةالتعليم العايل  تجمع اإلحصاءات املتعلقة بالقيد يف
وبوجه عام، يبدو أن . اإلمجالية يف الفصل الثامن التخرجوتناقَش تقديرات معدالت 
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من جمموعة املبتدئني، وميثل االنسحاب من يف املائة  ٧٥معدل اإلجناز اإلمجايل يبلغ 
املخاوف املتعلقة بكل وتنشأ . يف املائة من التسرب اإلمجايل ٢٠السنة األوىل حوايل 

تناقَش القضايا املتعلقة بالكفاءة يف و. من الكفاءة واجلودة عن معدل اإلنتاج هذا
  .الءمةأما التركيز هنا فيتم على اجلودة وامل. الفصل الثامن

التحوالت يف اإلمداد باخلرجيني حبسب ) ب(٤-٦و) أ(٤- ٦ويبني اجلدوالن 
وقد . ٢٠٠٦- ٢٠٠٥إىل  ١٩٩٦-١٩٩٥ جمال الدارسة على مدى العقد املمتد من

خالل تلك  )يف املائة ١١٦(ر من مليون خريج عدد اخلرجيني يف مصر بأكثمنا إمجايل 
يف ما يسمى ودرس أربعة من بني كل مخسة من اخلرجيني اإلضافيني . الفترة

 "عملية"غري أن حصة خرجيي ااالت املصنفة بأا . بااالت ذات التوجه النظري
 يف املائة خالل هذه ١٩يف املائة إىل  ٢٠بنسبة نقطة مئوية واحدة من  اخنفضت

دليال  االستقرار الظاهر يف التشكيل العام للمعروض من اخلرجينيوليس هذا . الفترة
وبعض التحوالت أكثر  .والديناميةباالستجابة على وجود نظام للتعليم العايل يتسم 

رجيني للوظائف املهنية، كما يناقَش ذلك وضوحا يف جماالت معينة من اإلمداد باخل
  .أدناه

 ٥٢٦ومن حيث النمو املطلق، كان أعلى جمال هو التجارة، مع زيادة قدرها 
نقطة  ٢,٦من اخلرجيني وزيادة يف حصة إمجايل خمرجات اخلرجيني بنسبة  ٢٧٠
ت نيااإلنساومها واجلدير باالهتمام أن أكرب ثاين وثالث جمال للنمو املطلق  .مئوية

قد شهدا اخنفاضا نسبيا مع فقدان يف احلصة ) ٩٧ ٩٠٩(واحلقوق ) ١٢٠ ٤٤٢(
نقطة مئوية بالنسبة للمجال  ١,٦نقطة مئوية بالنسبة للمجال األول، و ٠,٨بنسبة 
ل اخلامس من جماالت النمو املطلق يف خمرجات اخلرجيني هو اوكان ا. الثاين

نقطة  ١,٨ا زيادة يف حصته بنسبة حمقق )٧١ ٨٠٦(الدراسات اإلسالمية والعربية 
وكانت اهلندسة هي السادسة من حيث منو حجم املخرجات، ولكن حصتها . مئوية

وعند مقارنة االجتاه إىل االخنفاض يف اإلمداد خبرجيي . يف املائة ٥,٢ظلت ثابتة عند 
 إمجايلفإن  يف املائة، ٢,٥إىل  ٣,٣العلوم والتكنولوجيا مع اخنفاض حصة العلوم من 

. هذا االخنفاض يدعو إىل القلق يف االقتصاد العاملي احلديث املتطور تكنولوجياً
يف املائة، ولكن انطالقا  ٧٥٠التكنولوجيا ارتفاعا حادا بنحو  يخرجي عدد وحقق

يف املائة فقط من دفعة اخلرجيني يف السنة  ٠,٧ميثل من قاعدة منخفضة لكي 
٢٠٠٦-٢٠٠٥.  
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الصحية، وال سيما الطب والصيدلة، باألرقام  وارتفع اإلمداد خبرجيي املهن
. زيادة عدد اإلناثاملطلقة وكحصة من إمجال املخرجات، مع وجود اجتاه حنو 

، كما لوحظ أعاله، وكذلك اهلندسة طوال العقد يف جمال كان عدد اخلرجيني ثابتاو
 .فنادقاآلثار، واالقتصاد والعلوم السياسية، واخلدمة االجتماعية، والسياحة واليف 

ومثة تفسري ممكن هلذا الثبات هو أن املؤسسات حتصل على التمويل على أساس 
 من خليط قيد زائد الربح، وهو يعكس إىل حد كبري بنيتها من العاملني بدالتارخيي 
، وهذه الطريقة يف التمويل تدمي جا مدفوعا باإلمداد جتاه التعليم العايل الطالب

  .ت يف الطلببدال من ج يستجيب للتغريا
  قدرات اخلرجيني

أُحرز تقدم يف مصر يف حتديد توقعات عائدات التعليم العايل من حيث قدرات 
وتتضمن املبادرات اليت اختذا مصر لضمان جودة التعليم العايل وتطويره . اخلرجيني

املمول من البنك الدويل، الذي أدى دورا حموريا  مشروع توكيد اجلودة واالعتماد
اليت أعطت بدورها دفعة إىل حتديد نواتج  املعايري األكادميية القومية القياسية يف إعداد

ونواتج التعلم املستهدفة هي بيانات تعدها . التعلم املستهدفة ملختلف الكليات
الكليات باملعارف واملهارات اليت يتعني أن يكتسبها الطالب من خالل خمتلف 

يد اجلودة واالعتماد أعضاء هيئة وقد طالب مشروع توك. الربامج واملساقات
التدريس األكادمييني على تقييم نواتج تعلم الطالب مبقارنتها بنواتج التعلم 
املستهدفة، وذلك بطرق منها احلصول على آراء الطالب واخلرجيني وأرباب العمل 

  .يف حتقيق نواتج التعلم املستهدفة من الربامج ومدى مالءمتها
لداخلية ملشروع توكيد اجلودة واالعتماد الذي أجري وقد بين مسح املراجعة ا

أن اخلرجيني يظهرون مهارات شخصية غري كافية فيما ) أ: (ما يلي ٢٠٠٧يف عام 
أن الربامج األكادميية احلالية تشكل أساساً غري ) ب(يتعلق باملوضوعات والعمل، 

والتعلم اليت  أنه يوجد التزام غري كاف من الكليات بطرق التعليم) ج(كاف للعمل، 
متكن الطالب من حتقيق نواتج التعلم املستهدفة، بإتاحة مواصفات املساقات وإعالم 

وقد اقترح ذلك التقرير زيادة التعاون مع اخلرجيني وأرباب . الطالب مبعايري التقييم
العمل وأصحاب املصلحة اآلخرين يف تصميم وتطوير الربامج التعليمية، وتقييم 

وسيشكل العمل اإلضايف يف هذا ). ٢٠٠٨زارة العليم العايل، و(أدائها وصلتها 
االجتاه أساسا سليما لتطوير وتطبيق اإلطار القومي للمؤهالت ولدعم ضمان اجلودة 

  .واالعتراف باملؤهالت
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-٢٠٠٥ – ١٩٩٥/١٩٩٦خرجيو التعليم العايل حبسب التوجه ونوع اجلنس، خالل الفترة  ٤- ٦اجلدول 
٢٠٠٦  

  نظريةالدراسات ال )أ(

  التوجه الدراسي
١٩٩٥ -
١٩٩٦ 
  أشخاص

احلصة 
(%) 

٢٠٠٥ -
٢٠٠٦  
  أشخاص

احلصة 
(%)  

التغيري يف 
١٩٩٥/١٩٩٦ – 
٢٠٠٦- ٢٠٠٥  
 أشخاص

التغيري 
(%) 

       الدراسات النظرية
 102 442 120 12.7 019 238 13.5 577 117 اآلداب واإلنسانيات

 21- 950- 0.2 638 3 0.5 588 4  اإلدارة احمللية
 246 647 8 0.7 162 12 0.4 514 3 سياحة والفنادقال

 63 831 77 10.7 169 201 14.1 338 123 التربية
 101 393 8 0.9 729 16 1.0 336 8 دار العلوم

 604 918 0.06 070 1 0.01 152 علوم القرآن
 8- 131- 0.08 576 1 0.2 707 1 تعليم الفنون

 4 31 0.04 794 0.1 763 تعليم املوسيقى
 115 062 13 1.3 422 24 1.3 360 11 اخلدمة االجتماعية

 102 980 1 0.2 919 3 0.2 939 1 اآلثار
 1343 451 12 0.7 378 13 0.1 927 االتصاالت اجلماهريية
 50- 045 5- 0.3 992 4 1.2 037 10 معهد الكفاية اإلنتاجية

 141 526 270 24.6 603 462 22.0 077 192 التجارة
 88 909 97 11.1 800 208 12.7 891 110 احلقوق

 125 881 1 0.2 385 3 0.2 504 1 االقتصاد والعلوم السياسية
 146 423 27 2.5 177 46 2.2 754 18 الشريعة والقانون

 226 997 6 0.5 099 10 0.4 102 3 )األلسن(اللغات 
 110 164 25 2.6 038 48 2.6 874 22 الدعوة وأصول الدين

سالمية الدراسات اإل
 والعربية

34 388 3.9 106 194 5.7 71 806 209 

 244 377 6 0.5 990 8 0.3 613 2 الكلية اإلسالمية للبنات
 146 086 22 2.0 204 37 1.7 118 15 اللغة العربية

 120 593 2 0.3 757 4 0.2 164 2 اللغات والترمجة
 ال ينطبق 339 30 1.6 339 30 0 0 التربية النوعية

 ال ينطبق 192 3 0.2 192 3 . 0 طفالرياض األ
  488 1 0.08 448 1 . 0 األزهر بنات

 ال ينطبق 708 5 0.3 708 5 . 0 أكادميية مبارك للشرطة
 118 514 819 81 353 516 1 80 839 696 جمموع الدراسات النظرية
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  الدراسات العملية) ب(
 

١٩٩٦- ١٩٩٥ 
  أشخاص

احلصة 
(%) 

٢٠٠٥ -
٢٠٠٦ 
  أشخاص

احلصة 
)(% 

التغيري يف 
١٩٩٥/١٩٩٦ – 
٢٠٠٦- ٢٠٠٥  
 أشخاص

التغيري 
(%) 

       الدراسات العملية
 147 404 37 3.3 934 62 2.9 530 25 الطب

 80 808 10 1.3 270 24 1.5 462 13 التربية البدنية والرياضة
 13 209 1 0.6 376 10 1.1  167 9 الفنون اجلميلة والتطبيقية

 118 262 53 5.2 382 98 5.2 120 45 اهلندسة
 23 680 4 1.3 902 24 2.3 222 20 الزراعة
 200 073 30 2.4 143 45 1.7 070 15 الصيدلة

 246 270 7 0.5 220 10 0.3 950 2 طب األسنان
 14 22 0.001 176 0.02 154 العلوم الزراعية والبيئية

 131 102 1 0.1 943 1 0.1 841 البترول والتعدين
 61 559 17 2.5 240 46 3.3 681 28 التربية

 130 062 9 0.9 047 16 0.8 985 6 الطب البيطري
 283 690 0.05 934 0.03  244 التخطيط العمراين

 78 181 4 0.5 521 9 0.6 340 5 املعهد العايل للتمريض
 757 500 11 0.7 018 13 0.2 519 1 التكنولوجيا

  108 885 188 19 107 364 20 222 175 جمموع الدراسات العملية
 116 339 008 1 100.0 460 880 1 100.0 061 872 اموع اإلمجايل

  .٢٠٠٨وزارة التعليم العايل، إحصاءات التعليم، : املصدر

  ميالتعل عائدات
إثارة لالهتمام هي وجهات اخلرجيني من حيث التوظيف م يالتعل عائداتأكثر 

والعائدات املالية اخلاصة على اسة، على املستوى احمللي أو الدويل أو مواصلة الدر
وجتري . العائدات االجتماعية من االستثمار احلكومي يف إنتاج اخلرجينياخلرجيني، و

ومل يتمكن فريق االستعراض من إجياد أي تقديرات . مناقشة وجهات اخلرجينيأدناه 
رير عن على اخلرجيني املصريني وال أي تقالتعليم العايل لملعدالت العائد الداخلية 

وقد وفرت مثل هذه الدراسات يف بلدان أخرى مسامهة مفيدة يف . معدالت العائد
رسم السياسات من أجل أمور من بينها حتديد التوزيع املناسب ألعباء التكاليف بني 

  .دافعي الضرائب عامةً واملستفيدين من التعليم العايل يف القطاع اخلاص
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  مصر فعالية التعليم العايل لسوق العمل يف
كأحكام الضمان ( ومثبطاتيف ظل وجود اقتصاد غري رمسي واسع النطاق، 
ألرباب العمل العاملني يف ) االجتماعي املتعلقة بتأمني العمال ومحايتهم من الفصل

املعلومات عن يف نقص واالقتصاد الرمسي عن اإلبالغ بالكامل عن أعداد العاملني، 
وغري الرمسي، وتتبع حمدود جداً لوجهات تدفق األشخاص عرب االقتصادين الرمسي 

اخلرجيني واخلاص باملؤسسات، توجد معلومات قليلة لتوجيه رسم السياسات العامة 
يف مصر، ومتارس ضغوط قليلة على مؤسسات التعليم العايل ا لكي تراعي 

  .متطلبات سوق العمل يف تصميم التعليم وأدائه وتقييمه وضمان جودته
ب عن اتمع املصري آراء مستقرة بقوة وتلقى دعما فال تغيومع ذلك، 

التشاور مع اهليئات احلكومية، وأرباب العمل، ومؤسسات التعليم، فأثناء . ملحوظاً
  :فريق االستعراض علماً مبا يلي أحيطَ ،والطالب
 مثة زيادة مفرطة ومزمنة يف عدد خرجيي اجلامعات. 
  عن احلصول على ) ئةيف املا ٥٠(يعجز العديد من خرجيي اجلامعات

وقد حدد الطالب صعوبات خاصة  ،عمل يف ااالت اليت درسوها
) املسار العريب(، والتجارة )املسار العريب(يواجهها خرجيو اإلنسانيات 

 .والزراعة
  أرباب العمل خرجيني لديهم أكثر من املعرفة املوضوعية الفنية، يطلب

صاالت، والعمل بروح يف االت" املهارات األولية"بويتمتعون أيضا 
 .الفريق، وحل املشكالت، واملوثوقية، والقدرة على التكيف

 جيي اجلامعات مبهارات غري مالئمة للوظائف اليت العديد من خر يتمتع
االقتصادية التالية للتعليم اجلامعي سوق الضخم تو ،يتقدمون لشغلها

اتية ن للتوظف بناء على سري ذوادعاءات خرجيي اجلامعات بأم قابل
 .جمهزة

  الطالب اجلامعيون غري راضني ألنم ال تساعدهم على تنمية مساقا
بصفتهم  ويسعى العديد منهم إىل العمل يف اخلارج ،املهارات العملية

 .باعتبار ذلك جزئياً وسيلة الكتساب اخلربة العملية، خرجيني
 ومثة نقص يف العمالة املاهرة املؤهلة على املستوى دون اجلامعي. 
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. ة جوانب عدم اتساق وغموض يف اآلراء املعروضة على فريق االستعراضومث
إذا كان أرباب العمل يسعون إىل مهارات ميكن عامة الطابع، فعلى سبيل املثال، 

لقد ذكر عدة  البطالة؟يتعرض اخلرجيون غري املتخصصني هلذا القدر الكبري من فلماذا 
عد هلم، أنه مل يالذي قُيدوا فيه، و آخر غري مساقطالب أم كانوا يفضلون دراسة 

ويبدو أن هناك . بسبب نظام التنسيق املركزي، أي خيار حقيقي ملستقبلهم الوظيفي
فاملخاوف املتعلقة باجلودة غري . نقصا أساسيا يف اتساق سياسات قطاع التعليم العايل

الب، مرتبطة باألغراض التعليمية، ومتطلبات سوق العمل الوطنية، واهتمامات الط
  .وتوقعات أرباب العمل، والديناميات الدولية

  التوازنات بني اإلمداد باخلرجيني والطلب من سوق العمل
يف غياب البيانات املتصلة بتوظيف اخلرجيني وعائدات األجور، يصعب معرفة 

ملتطلبات سوق العمل من النواحي مدى جودة تلبية تشكيلة اإلمداد باخلرجيني 
ود إفراط إمجايل يف اإلمداد باخلرجيني كما هو مذكور يف الكمية، باستثناء وج

ورمبا كان االقتصاد املصري بالفعل . مناقشتها أدناه ستجريإحصاءات البطالة اليت 
ال يستطيع استيعاب سوى إضافات سنوية متواضعة للمهن الفنية يف ااالت املقيدة 

والتعليم واخلدمات بقيود ذات صلة مبا هو يف متناول اجلماهري، مثل الصحة 
ورمبا كانت معدالت النمو يف جماالت كالطب مناسبة بقدر معقول . االجتماعية

غري أن فريق االستعراض فهم أنه توجد أعداد زائدة يف خرجيي . للزيادة السكانية
الطب يف مصر، وفهم كذلك أن خرجيي الطب املصريني حيظون مبكانة رفيعة 

وأن طالبا دوليني يفدون إىل مصر إلجراء دراستهم للممارسة على املستوى الدويل، 
والدويل يف  هو مراعاة كل من املنظورين الكميواهلدف من هذا . يف هذه ااالت

  .السياسات
 –التجارة واحلقوق واإلنسانيات  –أكثر ااالت اجتذابا لرغبات الطالب ويف 

لالقتصاد، ما دام  ليس من البديهي أن يشكل كرب حجم اإلمداد باخلرجيني مشكلة
خرجيو هذه ااالت يتمتعون بأسس عامة جيدة يف التفكري وحل املشكالت 

واهلدف من هذا هو . والتواصل والقدرة على التكيف مع أمناط خمتلفة من العمل
صرف االنتباه عن االهتمام حبجم اخلرجيني املالئم للطلب الكمي على العمالة، 

ني واستعدادهم للعمل يف مشروعات غري معتادة يف وزيادة التركيز على جودة اخلرجي
  .بيئات متنوعة ومتغرية
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  عائدات سوق عمل اخلرجيني
قابلة للمقارنة الدقيقة من  ٥-٦ليست البيانات املتاحة املعروضة يف اجلدول 

أنه ال يوجد تقدير للقوة العاملة حبسب العمر املكافئ وفئات التحصيل ) أ: (حيث
أحدث البيانات عن التوظيف حبسب مستوى التعليم بعام  تتعلق) ٢( ،التعليمي
، ورمبا كانت هناك عوامل هيكلية ودورية تستطيع تفسري ٢٠٠٦وليس عام  ٢٠٠٢

اختالفات و بني اجلنسنيوتوجد أيضا اختالفات . االختالفات خالل تلك الفترة
ميثل  فعلى سبيل املثال،. إقليمية ذات مغزى ما، كما هو موضح يف الفصل الثاين

يف املائة من جمموع العاطلني عن العمل  ١٧الرجال احلاصلون على درجة جامعية 
ومتثل النساء احلاصالت على . يف املائة يف املناطق الريفية ١١يف املناطق احلضرية و

يف  ٩يف املائة من جمموع العاطلني عن العمل يف املناطق احلضرية و ١٦درجة جامعية 
ولعل االختالفات بني اجلنسني تعكس بوجه عام مستويات . فيةاملائة يف املناطق الري

وباإلضافة إىل ذلك، فنظرا ألن اإلمداد . أدىن من مشاركة اإلناث يف القوة العاملة
يتجاوز اإلمداد باخلرجيني الرجال يف املناطق احلضرية بدرجات يف التجارة واحلقوق 

فات بني اجلنسني تعكس إىل ، فرمبا كانت هذه االختال١,٥اخلرجيات مبعامل يبلغ 
  .حد ما اختالفات تتوقف على جمال التعليم

فبقدر ما تلقي هذه األرقام ببعض الضوء، بقدر ما ميكن استنتاج ومع ذلك، 
حيظون مبعدالت للمشاركة يف القوة العاملة أعلى  ابتدائياحلاصلني على تعليم : أن

بني حصيت السكان والعمالة  يتأثر الفرق(من غري احلاصلني على قسط من التعليم 
كما نوقش ذلك يف  مرتبطة بنوع اجلنسبالنسبة لفئة األميني تأثرا كبريا بعوامل 

فالذين يكملون الدراسة الثانوية وجيرون دراسات إضافية يتمتعون  ،الفصل الثاين
ومتثيل خرجيي  ،السكاننسبتهم إىل إمجايل عدد فوق تمتثيل يف العمالة نسبة ب

البطالة أكرب من متثيل غريهم من خرجيي التعليم التايل للمرحلة  اجلامعات يف
، وال سيما ما إذا كان خرجيو التعليم التايل واضح غريومدى نقص العمالة . )الثانوية

غري احلاصلني على مؤهالت تالية يعملون بالوظائف اخلاصة بللمرحلة الثانوية 
  .وما عددهمللمرحلة املدرسية يف قطاع اخلدمات، 

: ويعكس عدم التوافق بني العرض والطلب اجتماع عدة عوامل تتضمن ما يلي
وانعدام الفرص لتعلم مهارات  ،والتخصص املبكر ،ضيق مسار التعليم الثانوي

 ،وانعدام خدمات التوجيه للمستقبل الوظيفي ،متعددة واحلصول على فرص ثانية
ؤولية مؤسسية بسبب ال تعترب مس(وعدم إجراء مسوح منتظمة لوجهات اخلرجيني 
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وعدم إجراء مسوح دورية لرضا أرباب العمل  ،)توزيع الطالب بأسلوب مركزي
اختاذ القرارات املتعلقة باملناهج وتوزيع ال تعترب ذات أمهية بسبب (عن اخلرجيني 

وقلة حاالت التعلم التعاوين والتدريب املتكامل أثناء  ،)الطالب بأسلوب مركزي
  .العمل

  العايل املصريتدويل التعليم 
عدداً متزايداً : ويتضمن. إن تدويل التعليم العايل مشروع معقد ومتزايد التطور

من الطالب املشاركني يف الربامج القصرية األجل أو تلك اليت متنح درجات علمية 
يف اخلارج، وزيادة التعاون يف جمال البحث العلمي، وتقاسم مرافق البحوث، 

ت البحثية، وإدراج منظورات دولية يف املناهج، والتأليف املشترك للمنشورا
واكتساب لغة ثانية وثالثة، وحراك أعضاء هيئة التدريس والباحثني، واالعتراف 
املتبادل بالساعات املعتمدة األكادميية ومعادالت الشهادات على املستوى الدويل 

راء فيما بني املؤسسات، واستحداث درجات علمية مشتركة وثنائية عن بعد، وش
  .اجلامعات احمللية بواسطة مستثمرين أجانب، وإنشاء حتالفات دولية

  ٢٠٠٦السكان والعمالة والبطالة حبسب التحصيل العلمي،  ٥-٦اجلدول 

 ١٠(حصة السكان   الوضع التعليمي
 ) (%)أعوام فأكثر

حصة األشخاص العاملون 
) عاماً ٦٤-١٥(
)٢٠٠٢(%) ( 

حصة األشخاص 
العاطلني عن العمل 

 ) (%)عاماً ٦٤-١٥(
 1.8 23.2 29.6 األميون

 ٦(ون بالقراءة والكتابة ماملل
 1.2 21.2 12.0 )سنوات دراسية

 غري متاح غري متاح 1.0 خرجيو تعليم الكبار
 أقل من شهادة متوسطة

 2.6 6.2 19.4  )سنوات دراسية ٩(

  شهادة متوسطة
 60.8 28.2 25.8 )سنة دراسية ١٢(

ة أعلى من الشهادة املتوسط
 6.7 5.2 2.5 )سنة دراسية ١٤(

 ١٦(شهادة جامعية فأعلى 
 26.8 15.8 9.6  )سنة دراسية أو أكثر

 100.0 100.0 100.0 اإلمجايل
  .مصر يف أرقام، )٢٠٠٨(للتعبئة العامة واإلحصاء  اجلهاز املركزي: املصدر
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وقد أصبحت جوانب متنوعة من تدويل التعليم العايل جزءا مهما من التجارة 
خدمات التعليم العايل اليت تتوسع لتلبية رغبات الطالب فيما يتجاوز قدرة النظم  يف

وتتضمن أشكال التجارة يف . اإلمدادالوطنية مع توفري دخل تصديري لبلدان 
 "الدراسة يف اخلارج"خدمات التعليم العايل، كما وضحتها منظمة التجارة العاملية، 

، )حيث يتحرك املدرسون( "الطبيعينيحترك األشخاص "، و)حيث يتحرك الطالب(
حيث ال ( "اإلمداد عرب احلدود"، و)حيث تتحرك املؤسسات( "الوجود التجاري"و

وتنشأ عن هذه التطورات اتفاقات دولية وأخرى تتجاوز احلدود ). يتحرك أحد
الوطنية فيما يتعلق باالعتراف باملؤهالت، واعتماد مقدمي اخلدمات، وضمان 

ويسعى كل من خرجيي التعليم العايل الوطين األجانب . ملستهلكاجلودة، ومحاية ا
واحملليني إىل االعتراف الدويل مبؤهالم حبيث يتمكنون من احلصول على عمل يف 

  .أي مكان يف العامل
وباإلضافة إىل ذلك، أدت التطورات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 

ن خالل التمكني من التعاون الدويل يف التعلم املسافة والزمن م احلد كثريا من عقبيت
ويفترض جمتمع املعرفة العاملي أمورا من بينها زيادة االرتباط بني . العلمي والبحث

على املستوى الناس ونظم املعلومات، وملواكبة التطور املعريف ال بد من االتصال 
تسم بالتنافس املكثف وتعمل اجلامعات البحثية الرائدة يف إطار بيئة عاملية ت. الدويل

  .يف جمال التعاون الدويل للمواهب الذهنية، ومع ذلك فهي رائدة
، وال البينية التخصصات يف، وال تزايد البحوث اهلائل يف املعرفةوليس النمو 

املقاالت املشترك يف تأليفها دولياً، وال التوسع يف استخدام القدرات الرقمية 
وتريا ونطاق توسعها يرفعان احلد األدىن من ، ولكن جديدةطورات تواحلاسوبية ب

فقبل عشرين عاماً مضت، مل تكن احلوسبة . تكلفة املشاركة يف العديد من ااالت
قليلة، وكانت  خنبويةاملتقدمة تستخدم إال من قلة قليلة من الباحثني يف مؤسسات 

لفعالية  املشكالت اليت جيري التصدي هلا تنتقى بعناية للوصول إىل أفضل معدل
وقد أدى التقدم اليوم يف سرعات املعاجلات، والشبكات، والربجميات،  .التكاليف

وأساليب العرض، ونظم البيانات، ومنتديات التعاون إىل إحداث تغيري جذري يف 
وتعمل البحوث يف مجيع ااالت على حتسني أو استبدال . إجراء البحوث والتعليم

ت عاملية لتحسني التعاون عرب املسافات والزمن التقنيات التقنية، وإقامة شبكا
مبزيد من  وتناقش يف الفصل السابع األبعاد الدولية للبحث العلمي. والتخصصات

  .التفاصيل
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مع تسيري التعليم العايل اآلن يف إطار اقتصاد عاملي للمعرفة، جيري حالياً تغيري 
طاق املفاهيم التقليدية يتسع بالضرورة نوبالتايل، . توجهاته وعملياته ومرجعياته

صار يتعني على احلكومات واملؤسسات يف و. املتمثلة يف الكفاءة واجلودة والصلة
-Gacel( مع هذا الواقع اجلديدُجها جتاه التعليم العايل كافة أرجاء العامل أن تكيف 

Avila, 2005(.  
 لقد ظلت مؤسسات التعليم العايل يف مصر تشارك ملدة طويلة يف طائفة من

ال تزال غري أن جهود التدويل املبذولة داخل التعليم العايل املصري . املساعي الدولية
وفقاً ، كما أا متفاوتة جدا هامشية مقارنةً مبا يعد التيار العام ألساليب العمل

 حراكيكرس لتعزيز ومثة جهد ضخم من وجهة نظر احلكومة . نواع املؤسساتأل
على ضمان احلصول على درجات علمية عليا من اخلرجيني املصريني لتشجيعهم 

قد ساعدت املشاركة النشطة من و. اخلارج وجذب الطالب لبعض الربامج
املؤسسات املصرية يف الترتيبات التعاونية الدولية، مثل برنامج متبس حتت رعاية 

، على تقدمي الدعم ملشاركة أعضاء هيئة التدريس يف الشبكات االحتاد األورويب
  .إىل أوروبا ومنها احلراك، وعلى تعزيز الدولية

دولية تتواءم نطاق التعليم االبتدائي والثانوي يف مصر، توجد برامج ويف 
مناهجها ومؤهالا مع تلك املطبقة يف بلدان كفرنسا وأملانيا واململكة املتحدة 

وجيري تكرار هذا النموذج بواسطة جمموعة من اجلامعات . والواليات املتحدة
، ومصر نشطة أيضا يف العامل الدينامي للتعليم العايل عرب الوطين. االنتقائية اخلاصة

وليس ذلك فقط بوصفها مضيفة لعدة جامعات مدعمة من اخلارج وتعمل يف مصر، 
  .ولكن أيضا لكون إحدى جامعاا احلكومية قد فتحت فرعا هلا يف لبنان

معظم الطالب الدوليني يف كون ملصر يف العامل العريب يف  البارزينعكس الدور و
كما أن نصف الطالب الذين ترعاهم احلكومة . من املنطقة العربية يفدونالبلد 

املصرية يف اخلارج يدرسون يف البلدان العربية، وإن كان االجنذاب إىل أمريكا 
الليسانس ملحوظ أيضا، كما /الشمالية وأوروبا، وخباصة على مستوى البكالوريوس

ويتطلع العديد من اخلرجيني املصريني إىل العمل . ٧-٦و ٦-٦لني هو مبني يف اجلدو
يف أحد بلدان اخلليج، حيث يتمكنون من كسب دخول معقولة ويطورون مهارام 

وباملثل، حيصل أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية على إجازات مؤقتة . العملية
  .توسيع خربامللذهاب إىل جامعات بلدان اخلليج لتأمني مرتبات أفضل و
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مدفوعة من القاعدة إىل القمة يف املقام األول بواسطة املبادرات املختلفة هذه إن 
وال يبدو أنه توجد على املستوى احلكومي سياسة عامة صرحية . أفراد أو مؤسسات

ورمبا كان ميكن تفهم هذا، بالنظر إىل . ومتكاملة بشأن تدويل التعليم العايل
حيث ميكن أن ينظر إىل استراتيجية التدويل على  ، تواجههااليتالتحديات العديدة 

فمع سعي مصر إىل ومع ذلك، . أا نوع من الكماليات ال تستطيع الدولة حتملها
االندماج يف اقتصاد املعرفة، مل يعد وضع استراتيجية قومية لتدويل التعليم العايل جمرد 

ع استراتيجيات ذات صلة على وويف تعزيز وض. مسألة مرغوب فيها بل أمرا ضروريا
املستوى املؤسسي، كما حدث يف بلدان أخرى، ما حيفز التحول يف نظام التعليم 

ونظرا لوضع مصر اخلاص على الصعيد الدويل، ال ميكن اعتبار أن وضع ج . بكامله
استراتيجي لتدويل التعليم العايل جمرد إضافة أخرى إىل برنامج إصالح مثقل أصالً 

واعترافاً ذا الواقع، يتم . بل هو جزء ال يتجزأ من استدامة ذلك الربنامج ،باألعباء
إدماج هذا التدويل يف التيار العام للمخاوف املذكورة يف هذا الفصل بدال من تناوله 

  .منفرداً كقضية إضافية تتعلق بالسياسة العامة
  الطالب على املستوى الدويل حراك

التنمية يف امليدان االقتصادي حصراً يف مجيع أجرت اليونسكو ومنظمة التعاون و
مليون طالب من طالب التعليم  ٢,٩فوجدتا أنه يوجد  ٢٠٠٦أحناء العامل يف عام 

التايل للمرحلة الثانوية مقيدين يف مؤسسات خارج البلد الذي حيملون جنسيته، من 
لتنمية يف التعاون وا يف املائة يدرسون يف البلدان األعضاء يف منظمة ٨٣,٥بينهم 

وقد كان النمو يف هذا الصدد هائال بالنظر إىل أن عدد الطالب . امليدان االقتصادي
 ,.Santiago et al( مليون طالب ٠,٦مل يكن يتجاوز  ١٩٧٥الدوليني يف عام 

2008(.  
  الذين يدرسون يف اخلارجالطالب 

ليونسكو ، ووفقاً للحسابات املستندة إىل بيانات ا٦- ٦كما هو مبني يف اجلدول 
 ٥٤٥هناك ، كان )Kishun, 2009(ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

، وإن مل يكن معروفاً كم منهم كانوا ٢٠٠٤طالبا مصريا يف اخلارج يف عام  ٦
ملتحقني بربامج مؤقتة ال متنح درجات علمية، وكم منهم كانوا مقيدين يف برامج 

اموعة فيما يتعلق بالتخصصات وبلدان وما هو تشكيل  ،متنح درجات علمية
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وما هو عدد الطالب احلاصلني على منح حكومية أو  ،املقصد ومستوى الدراسات
  .تمويلأخرى للعلى مصادر 

  طالب التعليم العايل املصري يف اخلارج ٦- ٦اجلدول 

 عدد الطالب بلد املقصد
 822 1 الواليات املتحدة

 192 1 أملانيا

 849 فرنسا

 799  كة املتحدةاململ

 883 1 بلدان أخرى

 545 6 اموع

منظمة التعاون والتنمية يف /نظام معلومات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية   - اليونسكو : املصدر
  .Kishun, R. (2009)بيانات خمتارة من ). ٢٠٠٥(امليدان االقتصادي 

الب املصريني يف اخلارج ضئيل عدد الطفإن  خرى،األبلدان المع وباملقارنة 
وقد . ٧-٦، كما هو مبني يف اجلدول )يف املائة من حاالت القيد القومية ٠,٣(

أعرب العديد من الطالب املصريني الذين جرت معهم املقابالت أثناء الزيارات 
اهتمامهم البالغ بالدراسة يف اخلارج، ولكن فريق االستعراض عن  قام اامليدانية اليت 

  .م ال تتحققاهلمآ
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الطالب يف اخلارج كنسبة مئوية من القيد القومي يف التعليم التايل للمرحلة  ٧- ٦اجلدول 
  الثانوية يف بلدان خمتارة

  البلد
لطالب  %

ما بعد 
الثانوية يف 

 اخلارج

عدد مؤسسات التعليم   )٢٠٠٤(أكرب وجهات مضيفة 
التايل للمرحلة الثانوية 

)٢٠٠٥/٢٠٠٦( 

 القيد يف التعليم
التايل للمرحلة 

 عدد الطالب البلد الثانوية

 0.3 مصر

 822 1 الواليات املتحدة

107 2 153 865 
 192 1  أملانيا

 848 فرنسا
 799 اململكة املتحدة

 370 اململكة العربية السعودية

 3.4 اجلزائر

 250 22 فرنسا

58  716 452  
 452 اململكة املتحدة

 304 ياأملان
 266 سويسرا
  255  بلجيكا

 0.5  الربازيل

 799 7 الواليات املتحدة

1 402 3 582 105 
 842 1 الربتغال

 801 1 أملانيا
 759 1 فرنسا

 110 1  اململكة املتحدة

 1.4 كولومبيا

 533 7 الواليات املتحدة

299 1 112 574 
 754 1 فرنسا

 206 1 فرتويال
 988 أملانيا

 797 إسبانيا

 0.9 إندونيسيا

 184 10 أستراليا

1 410 3 441 429 
 880 8 الواليات املتحدة

 731 4 *ماليزيا
 572 2 أملانيا

 474 1 اليابان

 إيران
 0.9 

 423 5 أملانيا

101 1 954 920 
 321 2 الواليات املتحدة

 441 1 فرنسا
 436 1  اململكة املتحدة

 694 إيطاليا
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 6.5 ماليزيا

 094 16 أستراليا

27 632 309 
 806 11 اململكة املتحدة

 483 6 الواليات املتحدة
 841 1 اليابان

 996 نيوزيلندا

 1 املكسيك

 329 13 الواليات املتحدة

1 479 2 236 791 
 973 1 اململكة املتحدة

 452 1 فرنسا
 977 أملانيا

 937 إسبانيا

 0.3 الفلبني

 467 3 الواليات املتحدة

1 467 2 427 411 
 777 اململكة املتحدة

 674 أستراليا
 526 اليابان
 229 أملانيا

 385 10 سورية

 272 2 األردن

 غري متاح 12
 237 2 فرنسا
 207 1 أملانيا

 668 اململكة العربية السعودية
 630 أرمينيا

 1.1 تايالند

 937 8 الواليات املتحدة

108 2 251 453 
 449 5 أستراليا

 754 3 اململكة املتحدة
 604 1 اليابان
 958 أملانيا

 2.7 تركيا

 582 27 أملانيا

76 1 918 483 
 398 11 الواليات املتحدة

 273 2 فرنسا
 018 2 النمسا

 960 1 اململكة املتحدة

 1 أوكرانيا

 618 7 أملانيا

294 2 465 074 
 841 6 االحتاد الروسي

 004 2 الواليات املتحدة
 880 1 بولندا

 172 1 هنغاريا
  .٢٠٠٢بيانات عام  )١(: مالحظة
  .Global Education Digest 2006. Paris: UNESCO ،)٢٠٠٦(اليونسكو : املصدر
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من طالب التعليم العايل املصري يف  ١ ٩٥٣، كان هناك ٢٠٠٨ويف عام 
. ٨-٦كما هو مبني يف اجلدول " بعثات"اخلارج مدعمني مبنح دراسية حكومية أو 

وغالبية احلاصلني على الدعم املايل احلكومي طالب يف مرحلة 
سوى  الدراسات العليادراسات على مستوى جيري وال . الليسانس/البكالوريوس

للدراسة يف احلاصلني على منح ني يمن الطالب املصر) يف املائة ٣,٧( ةضئيل نسبة
يف املائة ) ١٣,٨(أعلى يف أوروبا الدراسات العليا وكانت نسبة طالب  .اخلارج

 ويوفد أكثر من نصف الطالب املصريني احلاصلني). يف املائة ٤,٢(ومشال أفريقيا 
 ١٨يف املائة إىل أمريكا الشمالية، و ٢٦على منح باخلارج إىل املنطقة العربية، يليهم 

يف  ٢,٧غري أن توزيع هذه األرقام حبسب املستوى، يتواجد  .يف املائة إىل أوروبا
يف املائة  ٢٨,٨يف البلدان العربية، يف حني أن الدراسات العليا املائة فقط من طالب 
  .يف املائة يف أوروبا ٦٥,٨ريكا الشمالية ومنهم يتواجدون يف أم

  ن على منح للدراسة يف اخلارجوطالب التعليم العايل املصري احلاصل ٨- ٦اجلدول 
  اإلمجايل الدراسات العليا الليسانس/البكالوريوس املنطقة

 

 

عدد 
عدد   % الطالب

حصة املنطقة  عدد الطالب % الطالب
(%) 

 51  005 1    %0.2  2       %99.8  003 1     العربية ةاملنطق
 26  504     %4.2  21      %95.8  483       أمريكا الشمالية

 18  348     %13.8  48      %86.2  300      أوروبا
 4  84      %2.4  2       %97.6  82      آسيا

 1  12      %0.0  -      %100.0  12      أستراليا
 0  6      %0.0  -      %100.0  6       أفريقيا

 100  953 1    %3.7  73      %96.3  880 1     اموع
  .تقرير معلومات أساسية: ، التعليم العايل يف مصر)٢٠٠٩(بيانات خمتارة من وزارة التعليم العايل : املصدر

  الطالب الوافدون
 من عدد يوجد عدد من الطالب الوافدين إىل مصر من بلدان أخرى أكرب بكثري

وقد ظل القيد الدويل للطالب يف مصر . الذين يدرسون يف اخلارجالطالب املصريني 
 ٢٠٠٣- ٢٠٠٢يف عام  ٣١ ١٩٣ينمو بشدة خالل السنوات املاضية، مرتفعاً من 

وعلى الرغم من معدل النمو السريع هذا، . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦يف عام  ٤١ ٥٩٠إىل 
ئة من جمموع حاالت القيد يف التعليم يف املا ١,٣فال ميثل الطالب الدوليون سوى 

 ٣٨(يسجل أكرب عدد من حاالت القيد الدويل يف جامعة األزهر و. العايل يف مصر
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، مع توزيع البقية بني اجلامعات )يف املائة ٣١(اجلامعات اخلاصة  ، تليها)يف املائة
  .واملعاهد العليا احلكومية) التعليم املفتوح(احلكومية 

ذكرت عدة ت امليدانية اليت أجراها فريق االستعراض، ويف أثناء الزيارا
غري أن املؤسسات نفسها ال تعمل . مؤسسات أا ترغب يف قبول طالب دوليني

، ويفتقر العديد منها إىل البنية األساسية الدوليني عامةً بنشاط على اجتذاب الطالب
وجيب اتباع . عقبات بريوقراطيةوباإلضافة إىل ذلك، توجد  .الالزمة الستقباهلم

 املؤسسة عملية مطولة لتوقيع مذكرة تفاهم، تتضمن سلسلة من اخلطوات الالزمة يف
حيث جيب أن حتصل كافة االتفاقات الدولية على موافقة  ووزارة التعليم العايل؛

  .مسبقة
أكرب نسبة من الطالب الدوليني يف مصر فإن  ،٣-٦وكما هو مبني يف الشكل 

ومنط حاالت القيد . اعية تليها العلوم الثقافية وحمو األميةمقيدة يف العلوم االجتم
  ٢٠٠٧-٢٠٠٢حبسب اال متسق طوال الفترة 

  ليني يف مصر حبسب التخصصتوزيع الطالب الدو ٢- ٦الشكل 
)٢٠٠٦- ٢٠٠٢(  

  .حتليل مستند إىل بيانات قدمتها وزارة التعليم العايل: املصدر

مثل (و من أماكن أبعد من ذلك ويفد طالب من بلدان أخرى يف املنطقة أ
ويقبل العديد من . إىل مصر لعدد حمدود من الربامج كالطب والصيدلة) ماليزيا
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هؤالء الطالب يف املؤسسات املصرية يف إطار ترتيبات للتعاون الدويل وقعتها 
وتوضح البيانات . احلكومة املصرية وتتضمن يف بعض احلاالت تقدمي منح دراسية

أن املنح الدراسية اليت تقدمها احلكومة املصرية ) ٢٠٠٨(د وكامل اليت مجعها سعي
 ١٩٩٥تفاوتت بني عامي  –ومعظمهم من البلدان اإلسالمية  –للطالب الدوليني 

  .منحة سنويا ٢ ٢٩٤إىل  ٤٦٨من  ٢٠٠٥و
  نيأعضاء هيئة التدريس األكادميي حراك

ها القصري والبعيد أشكاال متنوعة من بينمن مصر وإليها املبعوثني يتخذ تدفق 
املدى، وبعثات ما بعد الدكتوراه، وزيارات لألساتذة، والتدريب والتطوير، 

املصريني من اجلامعات احلكومية إىل اخلارج املبعوثني وقد اخنفض عدد . والتشاور
وال توجد معلومات مماثلة . ٢٠٠٤فقط يف عام  ٧٤إىل  ٢٠٠٠يف عام  ٢٥١من 

  .يني يف مصرفيما يتعلق باملبعوثني الدول
لتعليم العايل بالواليات املبعوثون الدوليون من بلدان خمتارة يف مؤسسات ا ٩- ٦اجلدول 

  املتحدة
)٢٠٠٨- ٢٠٠٣(  

للتغيري %  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ األصلي طناملو
٢٠٠٧- ٢٠٠٣ 

 102.9 759 738 472 374  مصر
 20.6- 50 50 75 63 اجلزائر

 54.4 071 2 862 1 499 1 341 1  ربازيلال
 46.0 425 433 296 291 شيلي

 32.8 696 626 550 524 كولومبيا
 23.1 256 184 207 208 إندونيسيا

 87.9 622 572 398 331 إيران
 54.5 272 256 166 176 ماليزيا

 35.3 396 1 218 1 158 1 032 1 املكسيك
 23.0 391 392 372 318 الفلبني
 3.8 110 127 109 106 سورية
 21.7 696 653 619 572 تايالند
 26.7 539 1 362 1 427 1 215 1 تركيا

 1.9- 521 519 549 531 أوكرانيا
 28.0 123 106 239 98 634 89 905 82  اموع يف العامل

  .IIE. Open Doors. (2003)(2006)(2008): املصدر
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الذين كانوا يعملون بصفة  ٧٥٩ني املصريني الـاملبعوثوعلى الرغم من أن 
يف مؤسسات التعليم العايل بالواليات  ٢٠٠٧/٢٠٠٨مؤقتة خالل السنة الدراسية 

 ١٢٣يف املائة من املبعوثني األجانب البالغ عددهم  ٠,٧املتحدة ال ميثلون سوى 
 ، هذا العدد منذ٩-٦مبعوثاً، فقد ضاعفت مصر، كما هو مبني يف اجلدول  ١٠٦
  .، فأصبح ميثل أكرب معدل منو بني البلدان موضع املقارنة٢٠٠٣عام 

أعضاء هيئة التدريس بطريقة  حراكميثل تعزيز وكما لوحظ يف بلدان أخرى، 
العاملني  حراكف .منظمة أكثر الوسائل فعالية على املدى البعيد لتدويل التعليم العايل

دولية واتصاالت مع أقرام يف اخلارج، األكادمييني يزود األفراد املشاركني فيه خبربة 
ويف حالة  .ويترجم يف اية املطاف إىل أنشطة دراسية وحبثية عند العودة إىل الوطن

مصر، يبدو أن اجلهود اجلاري بذهلا حالياً ال تنبع من استراتيجية سواء على مستوى 
  .النظام أو املستوى املؤسسي

يف : رح أسئلة تتفق مع اخلطوط التاليةوعند إعداد النهج االستراتيجي، ميكن ط
أي البلدان واملؤسسات ينبغي استثمار املوارد احملدودة؟ وما هو نوع العاملني 
األكادمييني، وما هي جمال املعرفة اليت ينبغي التأكيد عليها؟ كيف ميكن زيادة الفرص 

ة يف إىل احلد األقصى لوضع ترتيبات لالستفادة املتبادلة مع املؤسسات الشريك
اخلارج؟ وكيف ميكن حتسني الربط بني اخلربة يف اخلارج والعاملني األكادمييني 
الفعليني الذين كانوا يف اخلارج بعد عودم إىل مؤسسام األصلية؟ وكيف ميكن 

  قياس مسامهام؟
  اكتساب لغة ثانية

مثة بعد مهم من أبعاد تدويل التعليم العايل يتمثل يف اكتساب اخلريج للغة 
من الواضح أن مؤسسات التعليم العايل . ظيفية ثانية بل وثالثة يف كثري من األحيانو

ويلزمها تطوير كفاءة وظيفية يف اللغة الثانية  ،ال تستطيع القيام ذا املشروع بنفسها
  .الدراسة الثانوية نهايةب

 اكتساب كفاءات يف اللغة الثانية يففإن  وكما لوحظ أثناء الزيارة امليدانية،
مؤسسات التعليم العايل املصرية حمدود جداً، على الرغم من تقدمي عدة برامج يف 

 ه يفغري أن. اللغات األجنبية، وال سيما اإلجنليزية والفرنسية، يف طائفة من اجلامعات
الغالبية العظمى من الربامج األكادميية واملؤسسات ال يشكل اكتساب اللغة الثانية 

ويف املقابل، أعرب بانتظام . من املناهج اءة جزءاًعلى مستوى أساسي من الكف
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التعامل مع الطالب الذين جرى التشاور معهم أثناء الزيارات امليدانية عن رغبتهم يف 
لغة ثانية واحلصول على خربة التمكن من تدويال، ويشمل ذلك فرصة  برامج أكثر

  .الدراسة يف اخلارج
  البعد الدويل للمناهج

ل جمهود ضخم لزيادة أعداد الطالب املصريني يف اخلارج، حىت لو كان ميكن بذ
سيظل املستفيدون من هذه الفرص ميثلون نسبة مئوية ضئيلة من إمجايل طالب التعليم 

وهكذا، لكي يتم جتهيز اخلرجيني باملهارات واآلفاق والكفاءات العاملية، من . العايل
قة أوضح بني جهود التدويل وميكن بذلك إجياد عال. الضروري تدويل املناهج العامة

وإعادة .) الطالب وأعضاء هيئة التدريس، اخل وحراكمثل توقيع اتفاقات التفاهم، (
وحلسن احلظ أن هناك أمثلة جيدة يف حالة مصر على . توجيه املناهج وجتديدها

مؤسسات، وخباصة يف القطاع اخلاص، أظهرت اتباعها هلذا النهج بترمجته إىل برامج 
وال يزال هناك حتد مهم أمام توسيع نطاق . تطوير الكفاءات العاملية لطالاأكادميية ل

فإضافة البعد الدويل ذي الصلة للمناهج . هذه املبادرات عرب املزيد من املؤسسات
وإذا ظلت عملية حتديث املناهج ختضع . يستلزم املزيد من املرونة يف املناهج نفسها

ترب يف نظر أعضاء هيئة التدريس مفرطة يف بانتظام لقيود تنظيمية وإذا ظلت تع
  .البريوقراطية، فستبقى اجلهود املبذولة يف هذا الصدد جهوداً هامشية

  القدرة على دعم التدويل
ال ميكن أن تتحقق االستمرارية لكافة مكونات استراتيجية تدويل التعليم العايل 

قيام بعمل مواز املذكورة آنفا على كل من الصعيدين الوطين واملؤسسي دون ال
  .يف املستقبلعلى التدويل يكرس لتطوير القدرة املؤسسية 

على املستوى املؤسسي، واستناداً إىل مالحظة فريق االستعراض، يبدو أنه ال 
وكما هي احلال . توجد سياسات أو خدمات دعم أو متويل خمصص جلهود التدويل

ومبادرات التعاون مع املؤسسات بعدد االتفاقات يف بلدان أخرى، يعبر عن التدويل 
يف اخلارج، ولكن هذه هي عادةً جمرد أمور رمزية، ويتعذر ترمجتها إىل نتائج 

الدولية، إن  ويف معظم اجلامعات، يكون الشخص املسؤول عن العالقات. ملموسة
وجد، تابعاً ملكتب نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا، ويكون معنياً يف املقام 

أوسع يد الفرص املتاحة للخرجيني للدراسة يف اخلارج، ال بربنامج األول بتحد
التزام : وينطوي بناء القدرة املؤسسية على التدويل على مجلة أمور منها. تدويللل
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ووضع خطط لتدويل  ،القيادة بالسياسة العامة كجزء ال يتجزأ من برنامج التغيري
وإنشاء وحدات  ،يني والعمومينيواملشاركة النشطة من العاملني األكادمي ،املؤسسات

واملشاركة  ،وتعيني وتدريب أخصائيني يف التعليم الدويل ،للدعم وتزويدها باملوظفني
  ١.النشطة من املؤسسات يف شبكات ومنتديات التعليم الدويل ذات الصلة

 على عاملتقرير املعلومات األساسية القطرية  تعرفوعلى املستوى احلكومي، 
  :اج إىل عناية خاصةحيت أساسي إطاري
هو أنه خبالف اجلهود الفردية اليت تبذهلا بعض نظام التعليم العايل يعترض  عائقمثة 

املؤسسات، ال يوجد إطار قومي اعتمدته وزارة التعليم العايل لزيادة الصلة الدولية 
وال توجد حىت اآلن صلة مع . والقدرة التنافسية الدولية لنظام التعليم العايل ا

  ".عملية بولونيا"الرئيسية اجلاري تنفيذها يف العامل مثل  صالحات اهليكليةاإل
وميكن . استراتيجية تدويل أكثر مشوال للتعليم العايلصياغة وميكن إيالء العناية ب

  :لييهلذه االستراتيجية أن توفر ما 
 بيان بأهداف ومبادئ السياسة القومية. 
 ًاحلراكأجل أمور من بينها  من ،جمموعة إجراءات وبرامج أكثر اتساقا 

 .مع األولويات الوطنيةثي، تتواءم والتعاون البح
  يتواءم مع عملية بولونيامؤهالت للوضع إطار قومي. 
  إدماج الكفاءات اليت جيري تدويلها يف البيانات املتعلقة مبواصفات

 ."لمؤهالتلقومي لطار ااإل"املتوقعة يف  اخلريج
 ثالثة يف كافة أرجاء نظام التعليمالتشجيع على تعلم لغة ثانية و.   
  ضمان إدراج الطالب الدوليني يف ترتيبات ضمان اجلودة ومحاية

  .املستهلك يف مصر
 الترويج بطريقة مهنية ملصر بوصفها وجهة لطالب البلدان األخرى.  
  عنها  واإلفادةمجع البيانات عن حركة الطالب وأعضاء هيئة التدريس

  .بصورة منتظمة
  البريوقراطية غري الضرورية املتصلة جراءات التنظيمية واإلاحلد من

  .بالتعاون الدويل
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  تقدمي متويل ودعم حمفزين، ويشمل ذلك تقدمي الدعم إىل طالب مرحلة
  .الليسانس والبكالوريوس لقضاء فترة دراسية يف اخلارج

  مبادرات ضمان اجلودة والتطوير يف مصر
: التعليم العايل، يشملضمان جودة ل جديداً ومصر تضع نظاماً ٢٠٠٢منذ عام 

ونظاما  ،نظاما داخليا جلودة التعليم تتوىل تنفيذه فرادى مؤسسات التعليم العايل
وأنشئت هيئة قومية . إىل استعراض األقرانيستند مستقال لتقييم اجلودة اخلارجي 

 ،٢٠٠٦جديدة لضمان جودة التعليم واالعتماد مبوجب القرار اجلمهوري رقم 
والغرض الرئيسي من هذه اهليئة هو التحقق من . ٢٠٠٦لسنة  ٨٢رقم  القانون

وتتضمن . التقييمات الذاتية املؤسسية فيما يتعلق بالقدرة املؤسسية وفعالية التعليم
 ،واهليكل التنظيمية ،التخطيط االستراتيجي: املعايري املتعلقة بالقدرة املؤسسية ما يلي

واملوارد املالية  ،واجلهاز اإلداري ،خالقياتواملصداقية واأل ،والقيادة واحلوكمة
أما . والتقييم املؤسسي وإدارة اجلودة ،وتنمية البيئة اتمعيةاملشاركة و ،واملادية

واملعايري  ،الطالب واخلرجيون: املعايري املتعلقة بفعالية التعليم، فتتضمن ما يلي
 ،التسهيالت الداعمةم والتعلم ووالتعلي ،األكادميية ساقاتاملأو  و الربامج ،األكادميية

 ،، واألنشطة التعليميةوالدراسات العليا ،والبحث العلمي ،وأعضاء هيئة التدريس
  .فعالية التعليميةاملستمر للتقييم الو

وتتجاوز . وختضع املؤسسات اخلاصة واحلكومية لنفس إجراءات االعتماد
ىن املناسب عند اإلنشاء لتقدمي املخاوف املتعلقة جبودة التعليم العايل ضمان احلد األد

برامج مقبولة، وأصبحت تتضمن اآلن ضمان استمرار املؤسسات اخلاصة يف بناء 
فعلى سبيل املثال، جيري اختاذ إجراءات للحد . قدرا على قيد املزيد من الطالب

من اعتماد املؤسسات اخلاصة على األكادمييني الوافدين من املؤسسات األخرى، 
وكما هو مذكور آنفاً يف هذا الفصل، ميكن . على االستمرار ذاتياًقدر أولكي تصبح 

  .اخلاصة من أفضل املمارسات يف التعليم العايل املصري يف املؤسسات بعض يوجد
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ومثة كيان حكومي آخر أنشئ حديثاً ينخرط يف ضمان اجلودة ويساعد 
لجنة التوجيهية ال"التأهل لالعتماد، هو معاهد اجلامعات احلكومية على /كليات

شباط /وقد أنشئت هذه اللجنة يف فرباير". لربنامج التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد
  :، وهي تعىن أساساً مبا يلي٢٠٠٨
  مشروع التطوير املستمر والتأهيل لالعتماد) CIQAP ( 
 املرحلة الثانية مشروع ضمان اجلودة واالعتماد ،)QAAP-II( 
  مج اجلديدة متابعة وتقييم الربامشروع)MENPP( 
  مشروع التخطيط االستراتيجي املؤسسي)ISPP( 

وكان . مل يول االهتمام باالرتقاء باجلودة إال يف السنوات األخرية املاضية
. التركيز ينصب يف املاضي على مراقبة اجلودة عن طريق التنظيم املركزي والتفتيش

اضعة للقيود التنظيمية يف اهليئات وال تزال توجد اليوم آثار للثقافة السابقة للجودة اخل
ومع ذلك، فقد حتقق تقدم ملحوظ بالفعل على كل . املركزية واملؤسسات نفسها

من املستويني الوطين واملؤسسي، ولكن النهج اجلديد يقابل مبزيج من احلماس 
فهكذا، ميكن أن ترى املؤسسات يف نوايا احلكومة املعلنة . والتشكيك وانعدام الثقة

وبالتايل، يوجد . ن اجلودة أا جمرد جمموعة أخرى من اللوائح التنظيميةمن ضما
إىل نوع جديد من الفعلية تباين يف أساليب تطبيق النهج اجلديد يتراوح بني الترمجة 

لإلجراءات املفروضة دون التأثري على  الظاهرياالمتثال السلوك املؤسسي، و
هليئات احلكومية اختالفات يف وترية وباملثل، يوجد داخل ا. املمارسات التعليمية

حدها هي اليت ووليست مصر . التغيري، وأوجه عدم اتساق وازدواجية يف التنفيذ
يوجد ا متقدمون ومتأخرون يف عملية نشر االبتكار، وسوف حتتاج كغريها إىل 

  .اإلصرار مبثابرة على استمرار مسرية اإلصالح
  اجلودة من منظور مقارن دويل

، تتحول نظم التعليم التايل للمرحلة الثانوية من ١٠-٦ يف اجلدول كما هو مبني
حيث النهج املتبع إزاء اجلودة من النظم التقليدية اليت يمن عليها ثقافة الرقابة 

إىل ُج تتسم مبزيد من الالمركزية واالستباقية جتاه ضمان ) النوع األول(واإلشراف 
كن تصنيف احلالة املصرية بأا تدخل يف مرحلة ومي). النوع الثالث(التطوير اجلودة و
ومن الواضح أن النظام سيستمر عند نقطة معينة يف ). النوع الثاين(االنتقايل النظام 
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التطور لتحول إىل نظام ناضج من النوع الثالث وإن كان من املهم ضمان إدارة هذا 
  .التقدم بعناية

واالعتماد عالمات بارزة تشمل وقد حققت اهليئة القومية لضمان جودة التعليم 
املعايري أخصائي يف وقت قصري نسبيا، وإعداد  ٥٠٠تدريبا مكثفا ألكثر من 
  .إىل جانب أنشطة أخرى األكادميية القومية القياسية

  أمناط أطر جودة التعليم التايل للمرحلة الثانوية ١٠- ٦اجلدول 

 النوع/ املتغري 
  :النوع األول

 تقليدي
  :النوع الثاين

 تقايلان
  :النوع الثالث

 ناضج
 مصر

ارتفاع يف مراقبة اجلودة وتعمل على  االرتقاء باجلودة ضمان اجلودة مراقبة اجلودة النهج إزاء اجلودة
 ضمان اجلودة

التركيز على إجراءات  اجلهود الوطنية
فرض تدابري /الرقابة
 اجلودة

إجراءات مصحوبة 
 حبوافز وتدريب ومتابعة

اعتماد يستند إىل 
 ممارسات ضمان تبين

 اجلودة

ال يزال هناك تشدد يف إجراءات 
املراقبة مع وجود برامج رائدة جديدة 

إنشاء هيئة قومية . تستند إىل احلوافز
)NAQAAE ( مماثلة هليئات البلدان

  .من النوع الثالث
مستوى التدخل 

 املؤسسي
على مستوى العروض  على نطاق املؤسسة

 األكادميية
العروض املؤسسية 

 كادمييةواأل
تأكيد رئيسي على التدخل على نطاق 

املؤسسة مع بدء العمل على اعتماد 
 العروض األكادميية

 كالمها كالمها للحدث تال سابق للحدث التدخل توقيت
النهج السائد 

 للتقييم
التركيز الرئيسي على املدخالت  كالمها العمليات التعليمية املدخالت التعليمية

 التعليمية
 إلزامي كالمها تطوعي إلزامي شاركيالنهج الت

إمكانية التطبيق 
حبسب نوع 

 املؤسسة
 

مؤسسات تعليمية 
. خاصة أو حكومية

 معاملة تفاضلية

مؤسسات تعليمية 
اجتاهات . خاصة وعامة

 حنو املعاملة املتكافئة

مؤسسات تعليمية 
وهيئات اعتماد 

معاملة . متخصصة
 متكافئة

كان إمكانية التطبيق على كليهما، وإن 
ذلك يف ظل إنفاذ ولوائح أكثر صرامة 

 .يف حالة املؤسسات اخلاصة

التطبيق  إمكانية
على املستوى 

 املؤسسي

اجلامعات وبعض  اجلامعات
 املؤسسات غري اجلامعية

كافة مؤسسات 
نظام التعليم التايل 

 للمرحلة الثانوية

. عمل مبدئي على مستوى اجلامعات
جهود خمططة على مستوى املؤسسات 

 . اجلامعيةغري
مستوى املشاركة 

 احلكومية
 

كيان غري  -مستقل  شبه مستقل هيئة حكومية. مركزي
 حكومي

يئة اهلعلى الرغم من أن . مركزي
التعليم واالعتماد ضمان جودة القومية ل

شبه مستقلة نظريا، فجميع أعضائها 
 يعينون من احلكومة املركزية

مستوى مشاركة 
 الطالب

تطبيق نظام ضمان 
 ودةاجل

تصميم نظام ضمان 
 اجلودة

 تطبيق نظام ضمان اجلودة كالمها

  .Marmolejo (2005)مأخوذ عن : املصدر
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من  تبعه اهليئة قد جتعلاملفروضة على النهج الذي ت العقباتوجد بعض تغري أنه 
 هيالعقبات هذه  وإحدى. النظر إىل جتارب البلدان األخرى أمرا جديرا باالهتمام

 يحتفظ اعد حبيث تتمكن من أداء أدوار متنوعة، وهي أدوار أن هيكل اهليئة م
فاجلمع بني مهام اهليئة املتمثلة يف االرتقاء . يف معظم البلدان األخرى منفصلةً

باجلودة، ومنح االعتماد، وإنفاذ االمتثال يتسبب يف غموض األدوار واحتمال 
استثنائي، على حنو  األخرى أن نطاق اهليئة واسعالعقبات ومن . تضارب املصاحل

ويف معظم البلدان اليت توجد ا نظم اعتماد . فهو يشمل كافة مستويات التعليم
متقدمة، يوجد متييز واضح بني اعتماد الدراسة االبتدائية والثانوية من جهة والتعليم 

وبالنظر إىل حجم نظام التعليم يف مصر، . التايل للمرحلة الثانوية من اجلهة األخرى
يكون اهلدف الطموح املتمثل يف إخضاع كافة مؤسسات التعليم لالعتماد عن قد ال 

  .طريق اهليئة هدفا واقعيا
للتعليم العايل، يوجد أيضا  خمصصويف البلدان األخرى اليت يوجد فيها ج 

باعتماد املؤسسات عن طريق هيئة يرتبط عمل العادةً تقسيم للمسؤوليات وأعباء 
هيئات من اد، واعتماد الربامج األكادميية بواسطة طائفة قومية أو إقليمية لالعتم

 أسترالياففي . من هيئة االعتماد أو احلكومةمسبقاً هلا املأذون االعتماد املتخصصة 
وكندا مثالً تتحمل اهليئات احلكومية املسؤولية عن االعتماد املؤسسي يف حني أن 

كن لتقسيم املسؤوليات هذا، ومي. مراجعة اجلودة مهمة تؤديها هيئة مراجعة منفصلة
أن جينب االختناقات يف عملية االعتماد وتراكم  ،عقباتبالرغم من أنه ليس بال 

  .السلطة املفرطة يف هيئة واحدة
إذ يبدو أن . بازدواجية اجلهود فاملستشتمثل يف اإلحساس ت ةثالثعقبة ومثة 

ة لضمان جودة التعليم يئة القوميملوسعة من ممثلي التخصصات واملهن باهلاشاركة امل
وكذلك يف العديد من وظائف  املعايري األكادميية القومية القياسيةيف إعداد واالعتماد 

التدريب تنم عن ازدواجية يف الوظائف اليت يؤديها الس األعلى للجامعات 
املرحلتان األوىل والثانية من ( مشروع تطوير التعليم العايلواملرحلة الثانية من 

ومن املفهوم أن اهليئة القومية رمبا ). لتطوير املستمر والتأهيل لالعتمادمشروع ا
كانت يف حاجة إىل تقدمي التدريب على إعداد املعايري األكادميية القومية القياسية، 
ولكن لعله يكون أكثر مالءمة أن تتوىل تقدمي التدريب واملساعدة الفنية إىل 

سطة وزارة التعليم العايل أو الس األعلى املؤسسات اجلاري جتهيزها لالعتماد بوا
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للجامعات أو كيان جديد من كيانات التعليم العايل من أجل قطاع التعليم العايل 
  .بكامله

، ال تزال اهليئة من الناحية العملية هيئة حكومية تعني أعضاءها وسلطاا وأخرياً
ذج لتقاسم املسؤولية وميكن النظر يف إمكانية التحرك حنو منو. احلكومة املركزية

  .بتعيني بعض األعضاء بناء على ترشيح من مؤسسات التعليم العايل وأرباب العمل
  اإلطار القومي للمؤهالت

عند تنفيذ عملية بولونيا يف أوروبا، وجلعل الربامج الدراسية اخلاصة بالتعليم 
مشروع نابع  العايل متوافقة وقابلة للمقارنة أكثر مما كانت عليه، بدأ مؤخرا تنفيذ

ويستلزم هذا النهج تغيرياً من ج . نواتج التعلم التعليمية" ضبط"من اجلامعات لـ
يركز على املدرس إىل ج يركز على الطالب، مع ما يترتب على ذلك من آثار 

وخالل ج الضبط، متاماً كما . التقييموطرق بعيدة املدى يف التدريس والتعلم 
القومية القياسية يف السياق املصري، جيري  األكادمييةحدث فيما يتعلق باملعايري 

من حيث مستويات الكفاءة اليت يتعني على املتعلمني التعلم نواتج التعبري عن 
ومتثل الكفاءات جمموعة دينامية من املهارات املعرفية وما فوقها، واملعرفة . حتقيقها

وىل الضبط وأَ. ألخالقيةم، واملهارات الشخصية والفكرية والعملية، والقيم اهوالف
النطاق كامل أيضا االهتمام الستخدام نظام حساب عبء العمل على الطالب على 

وليس النظام األورويب . لنقل وجتميع النقاط الدراسيةالنظام األورويب األورويب، و
الطالب عرب أوروبا من خالل جتميع النقاط الدراسية  حراكجمرد نظام لتيسري 

  .يسر أيضا تصميم الربامج وإعدادهاونقلها، بل إنه ي
ولعل احلكومة تنظر يف االعتماد على املعايري األكادميية القومية القياسية كوسيلة 

 هاكمحرك إضايف لإلصالح اهليكلي داخل نظام" عملية بولونيا"لتسخري إمكانات 
ويستلزم هذا مجلة أمور من بينها وصف مستويات الدبلومات . لتعليم العايلل

جات العلمية لإلطار القومي للمؤهالت من حيث الكفاءات الواسعة املتوقع والدر
وميكن لبعض املواءمة مع عملية بولونيا أن . للخريج احلاصل على هذه املؤهالت

تساعد مصر على وضع آليات أكثر كفاءة لتكييف الربامج األكادميية الحتياجات 
وقد ثبت أن مبادريت . يسوق العمل، وتيسري إدماج مصر يف االقتصاد العامل

والنظام األورويب فعالتني ال يف السياق األورويب فحسب وإمنا يف أماكن " الضبط"
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وميكن أن يكون تكييفها مع الظروف املصرية حافزا إلصالحات . أخرى أيضا
  .هيكلية مهمة، واالرتقاء باجلودة، وتدويل التعليم العايل املصري

  النتائج واالستنتاجات الرئيسية
املمارسات يف جمال تطوير نظم التعليم العايل أفضل  تستلزملى الصعيد الدويل، ع

جتاه السياسات لتحقيق الفعالية التعليمية  امشترك االيت تسري بطريقة جيدة ج
وضمان اجلودة، مع إيالء االهتمام بأسواق العمل احمللية والوطنية والدولية املفتوحة 

ناشئة إلدارة النطاق املتسع وتعقد التعليم العايل ومن النماذج ال. أمام اخلرجيني
 نواتجاملعاصر منوذج املسؤولية املتبادلة بني احلكومات واملؤسسات يف تشكيل وأداء 

  .جيدة للوفاء باحتياجات األفراد والوطن
طالب وخرجيي القطاعني الفرعيني للتعليم العايل والتعليم املهين مسوح تظهر و

عدم كفاية اخليارات يف جماالت الدراسة املتصلة : يةيف مصر املخاوف التال
وعدم كفاية التهيئة للعمل نتيجة لعدم اتصال املناهج بسوق  ،باألفضليات املهنية

بسبب اإلفراط يف التركيز على  واالفتقار إىل التدريب على املهارات العملية ،العمل
ويف كال . ملرافق واملعداتوالتربويات السلبية ونقص ا احملتوى املعتمد على الذاكرة

ظواهر لثقافة نابعة من العرض ال تستجيب إىل حد كبري القطاعني الفرعيني 
  .الحتياجات الطالب

يوجد خطر مزدوج، حيث إن هذا القطاع الفرعي ويف حالة التعليم املهين، 
وسيكون من املهم ملصر . يعاين من اخنفاض املكانة وضعف التمويل ورداءة النوعية

، وذلك لرفع مكانته تستمر يف إمهالهالتعليم الفين واملهين ال أن  عث احليوية يفتبأن 
  .فيهللمشاركة وجودته، ولتوفري ما حيفز على زيادة أعداد الطالب 

، والعمليات، املدخالتتقييم جودة وفيما يتعلق باجلامعات واملعاهد العليا، يبني 
  :نواتج ما يليواملخرجات، وال
  مدخالت التعليم

يتمتع النظام بوجه عام بنسب مرتفعة للغاية لعدد الطالب إىل أعضاء هيئة 
وتشكل العلوم الطبية والطبيعية والبيطرية ااالت اليت تتمتع بأقل النسب، . التدريس

 اوالنسب املصرية يف هذه ااالت، وخباصة يف جامعا. مما يتيح تعليما أكثر كثافة
وفيما عدا هذه . ا يف املؤسسات الرائدة بالعامل املتقدمالياحلكومية، متعادلة مع مث
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ااالت، تتمتع اجلامعات اخلاصة بنسب أفضل من اجلامعات احلكومية امش كبري، 
وال سيما يف العلوم االجتماعية اليت تعكس فيها نسب اجلامعات احلكومية معيارا 

ومع االستثناء الوحيد . ولياللتعليم العايل يبتعد كثريا عن حدود املعايري املقبولة د
لآلداب، ال تليب نسبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس يف املعاهد العليا اخلاصة يف 

وباملثل، يف جمال التعليم، والعلوم االجتماعية، والدراسات . مصر املعايري املقبولة دولياً
وتتضاعف  .متقدمي التعليالثقافية، تسجل جامعة األزهر نسباً ال تتوافق مع جودة 

مشكلة الفصول الكبرية من جراء سوء حالة املرافق واملعدات يف العديد من 
  .املؤسسات

  العمليات التعليمية
ميكن وصف التعليم اجلامعي يف مصر بوجه عام بأنه يستند إىل مناهج ضيقة 
وجامدة وموغلة يف القدم يف كثري من األحيان، ومرتبطة بوجهة نظر وحيدة يقدمها 

ويهيمن . الذي تشكل مذكراته حمتوى الربنامج الذي يتخذ أساسا للتقييم احملاضر
وحقيقة . التركيز على حفظ احملتوى على تطوير مهارات التفكري الناقد والتحليل

ج الضيقة واملثقلة باحملتوى املقدمة إىل فصول ا أعداد كبرية يف مرافق جمهزة هااملن
وفيما يتعلق ". الطلب"بدال من " اإلمالء"ى جتهيزا ضعيفاً تتسبب يف االعتماد عل

بدال من املشاركة يف " االستماع"بالطالب، تكون التجربة سلبية، حيث تتمثل يف 
وقد رسم تقرير املعلومات األساسية القطرية صورة  .أساليب تعلم تفاعلية وجتريبية

تأكيد  للممارسات التربوية الناشئة يف مصر، ولكن فريق االستعراض مل يتمكن من
حدوث مكاسب حقيقية على طريق زيادة النشاط التربوي إال يف أفضل اجلامعات 
اخلاصة اليت بذلت فيها جهود جادة جلعل التعلم يتوخى املزيد من العمل اجلماعي 

ويعتمد التقييم يف التعليم العايل عامة على استرجاع احملتوى بدال من . والتجرييب
ويف بعض كليات املؤسسات العامة،   .رات التفكريالربهنة على ارتفاع مستوى مها

ميكن تبني حتول حييد عن الطرق التقليدية لتقييم الطالب مثل حتويل األسئلة املقالية 
ويف إحدى اجلامعات اخلاصة، أحاط الطالب . إىل أسئلة أقصر، ومهام حل املشاكل

تعتمد على  فريق االستعراض بأم خضعوا لتكليفات أسبوعية، من بينها أنشطة
  .ة منتظمة عن عملهمدالعمل اجلماعي، وتلقوا تغذية مرت
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  نواتج التعلم
، منا عدد اخلرجيني يف مصر ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ بسنةعلى مدى العقد املنتهي 

أربعة من بني كل مخسة خرجيني وقد درس  ).يف املائة ١١٦(بأكثر من مليون خريج 
اخلرجيني من غري أن حصة . سمى بااالت ذات التوجه النظرييف ما يإضافيني 

يف  ١٩إىل  ٢٠بنقطة مئوية واحدة، من  نخفض إالتمل  "عملية"ااالت املعرفة بأا 
االستقرار الظاهر يف التشكيل العام وليس هذا . املائة على مدى هذه الفترة

 باالستجابةللمعروض من اخلرجيني دليال على وجود نظام للتعليم العايل يتسم 
وقد ارتفع اإلمداد خبرجيي املهن الصحية، وخباصة الطب والصيدلة بالقيم  .والدينامية

وكان  .املطلقة كحصة من إمجايل املخرجات، مع وجود اجتاه حنو زيادة عدد اإلناث
عدد اخلرجيني ثابتا طوال العقد يف جماالت اهلندسة، واآلثار، واالقتصاد والعلوم 

ومثة تفسري ممكن هلذا الثبات هو . والفنادق السياسية، واخلدمة االجتماعية، والسياحة
قيد  ملزيجأن املؤسسات حتصل على األموال وفقا هليكلها من العاملني وليس وفقاً 

الطالب، وهذه الطريقة يف التمويل تدمي جا مدفوعا باإلمداد جتاه التعليم العايل 
  .بدال من ج يستجيب للتغريات يف الطلب

لداخلية ملشروع توكيد اجلودة واالعتماد الذي أجري وقد بين مسح املراجعة ا
أن اخلرجيني يظهرون مهارات شخصية غري كافية فيما ) أ: (ما يلي ٢٠٠٧يف عام 

أن الربامج األكادميية احلالية تشكل أساساً غري ) ب( ،يتعلق باملوضوعات والعمل
والتعلم اليت  أنه يوجد التزام غري كاف من الكليات بطرق التعليم) ج( ،كاف للعمل

، بإتاحة مواصفات للمساقات متكن الطالب من حتقيق نواتج التعلم املستهدفة
وقد اقترح ذلك التقرير زيادة التعاون مع . املساقات وإعالم الطالب مبعايري التقييم

اخلرجيني وأرباب العمل وأصحاب املصلحة اآلخرين يف تصميم وتطوير الربامج 
  .وصلتهاالتعليمية، وتقييم أدائها 

  صالت التعليم العايل بسوق العمل
أحيط فريق االستعراض علماً مبا يلي من خالل التشاور مع اهليئات احلكومية، 

   :وأرباب العمل، ومؤسسات التعليم، والطالب
 مثة زيادة مفرطة ومزمنة يف عدد خرجيي اجلامعات. 
  عن احلصول على ) يف املائة ٥٠(يعجز العديد من خرجيي اجلامعات

وقد حدد الطالب صعوبات خاصة  ،عمل يف ااالت اليت درسوها
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) املسار العريب(، والتجارة )املسار العريب(يواجهها خرجيو اإلنسانيات 
 .والزراعة

  أرباب العمل خرجيني لديهم أكثر من املعرفة املوضوعية الفنية، يطلب
 يف االتصاالت، والعمل بروح" املهارات األولية"بويتمتعون أيضا 

 .الفريق، وحل املشكالت، واملوثوقية، والقدرة على التكيف
  يتمتع العديد من خرجيي اجلامعات مبهارات غري مالئمة للوظائف اليت

وتضخم السوق االقتصادية التالية للتعليم اجلامعي  ،يتقدمون لشغلها
ادعاءات خرجيي اجلامعات بأم قابلني للتوظف بناء على سري ذاتية 

 .جمهزة
 م ال تساعدهم على تنمية  الطالباجلامعيون غري راضني ألن مساقا

ويسعى العديد منهم إىل العمل يف اخلارج بصفتهم  ،املهارات العملية
 .خرجيني، باعتبار ذلك جزئياً وسيلةً الكتساب اخلربة العملية

  يف العمالة املاهرة املؤهلة على املستوى دون اجلامعيخطري ومثة نقص.  
جلامعات يف البطالة أكرب من متثيل غريهم من خرجيي التعليم ومتثيل خرجيي ا

ومدى نقص العمالة غري واضح، وال سيما ما إذا كان . التايل للمرحلة الثانوية
خرجيو التعليم التايل للمرحلة الثانوية يعملون بالوظائف اخلاصة بغري احلاصلني على 

ويعكس عدم . ا عددهممؤهالت تالية للمرحلة املدرسية يف قطاع اخلدمات، وم
ضيق مسار التعليم : التوافق بني العرض والطلب اجتماع عدة عوامل تتضمن ما يلي

وانعدام الفرص لتعلم مهارات متعددة واحلصول على  ،والتخصص املبكر ،الثانوي
وعدم إجراء مسوح  ،وانعدام خدمات التوجيه للمستقبل الوظيفي ،فرص ثانية

تعترب مسؤولية مؤسسية بسبب توزيع الطالب  ال(منتظمة لوجهات اخلرجيني 
ال (وعدم إجراء مسوح دورية لرضا أرباب العمل عن اخلرجيني  ،)بأسلوب مركزي

تعترب ذات أمهية بسبب اختاذ القرارات املتعلقة باملناهج وتوزيع الطالب بأسلوب 
  .وقلة حاالت التعلم التعاوين والتدريب املتكامل أثناء العمل ،)مركزي

  يلالتدو
خيضع التعليم العايل والبحث اجلامعي لعملية تدويل على نطاق غري مسبوق 

تزايد عدد الطالب املشاركني يف : ما يليعلى اآلن  وينطوي التدويل. ومبعدل سريع
 املشاريعوتزايد التعاون يف  ،الربامج املؤقتة أو اليت متنح درجات علمية يف اخلارج
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التوأمة، وتقاسم املرافق البحثية، والتأليف  البحثية، وعمليات التبادل، وبرامج
أعضاء هيئة التدريس والباحثني  حراكوإمكانية  ،املشترك للمنشورات البحثية

الساعات املعتمدة واالعتراف املتبادل ب ،واكتساب لغة ثانية وثالثة ،األكادمييني
 ،ؤسساتاألكادميية ومعادالت الدرجات العلمية على املستوى الدويل فيما بني امل

وإنشاء فروع للجامعات يف  ،واستحداث درجات علمية مشتركة ومزدوجة
وشراء املستثمرين األجانب من  ،وتقدمي مساقات وبرامج أكادميية من بعد ،اخلارج

يتسع بالضرورة وبالتايل، . وإقامة حتالفات دولية ،القطاع اخلاص للجامعات احمللية
لكفاءة واجلودة والصلة، وصار يتعني على نطاق املفاهيم التقليدية املتمثلة يف ا

  .احلكومات واملؤسسات يف كافة أرجاء العامل أن تتكيف مع هذا الواقع اجلديد
ب املصريني يف اخلارج ضئيل عدد الطالفإن  خرى،األبلدان الوباملقارنة مع 

وقد أعرب . ٧-٦، كما هو مبني يف اجلدول )ينيف املائة من القيد الوط ٠,٣(
الطالب املصريني الذين جرت معهم املقابالت أثناء الزيارات امليدانية اليت  العديد من

هذه األرقام اهتمامهم البالغ بالدراسة يف اخلارج، ولكن قام ا فريق االستعراض عن 
وقد ظل القيد الدويل للطالب يف مصر ينمو بشدة . اهلم ال تتحققمآتوحي بأن 

 ٥٩٠إىل  ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف عام  ٣١ ١٩٣خالل السنوات املاضية، مرتفعاً من 
وعلى الرغم من معدل النمو السريع هذا، فال ميثل . ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف سنة  ٤١

يف املائة من جمموع حاالت القيد يف التعليم العايل يف  ١,٣الطالب الدوليون سوى 
، يسجل أكرب عدد من حاالت القيد الدويل ٢-٦وكما هو مبني يف اجلدول . مصر

  ).يف املائة ٣١(، تليها اجلامعات اخلاصة )يف املائة ٣٨(ر يف جامعة األزه
ويف أثناء الزيارات امليدانية اليت أجراها فريق االستعراض، ذكرت عدة 

غري أن املؤسسات نفسها ال تعمل . مؤسسات أا ترغب يف قبول طالب دوليني
نية األساسية ، ويفتقر العديد منها إىل البالدوليني عامةً بنشاط على اجتذاب الطالب

وجيب اتباع . عقبات بريوقراطيةوباإلضافة إىل ذلك، توجد  .الالزمة الستقباهلم
عملية مطولة لتوقيع مذكرة تفاهم، تتضمن سلسلة من اخلطوات الالزمة يف املؤسسة 
ووزارة التعليم العايل، حيث جيب أن حتصل كافة االتفاقات الدولية على موافقة 

  .مسبقة
أعضاء هيئة التدريس بطريقة منظمة أكثر الوسائل فعالية على  حراكميثل تعزيز 

العاملني األكادمييني يزود األفراد  حراكف. املدى البعيد لتدويل التعليم العايل
يف اية  كذلك املشاركني فيه خبربة دولية واتصاالت مع أقرام يف اخلارج، ويترجم
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ويف حالة مصر، يبدو أن  .الوطن املطاف إىل أنشطة دراسية وحبثية عند العودة إىل
اجلهود اجلاري بذهلا حالياً ال تنبع من استراتيجية سواء على مستوى النظام أو 

  .املستوى املؤسسي
اكتساب كفاءات يف اللغة الثانية يف فإن  وكما لوحظ أثناء الزيارة امليدانية،

دة برامج يف مؤسسات التعليم العايل املصرية حمدود جداً، على الرغم من تقدمي ع
غري أنه يف . اللغات األجنبية، وال سيما اإلجنليزية والفرنسية، يف طائفة من اجلامعات

الغالبية العظمى من الربامج األكادميية واملؤسسات ال يشكل اكتساب اللغة الثانية 
ويف املقابل، أعرب بانتظام . على مستوى أساسي من الكفاءة جزءا من املناهج

التشاور معهم أثناء الزيارات امليدانية عن رغبتهم يف التعامل مع  الطالب الذين جرى
تدويال، ويشمل ذلك فرصة التمكن من لغة ثانية واحلصول على خربة  برامج أكثر

  .الدراسة يف اخلارج
وبوجه عام، تنفتح مصر على اتمع الدويل بعدة طرق، ولكن ال يزال عليها أن 

  .مها العايلتعد استراتيجية لتدويل نظام تعلي
  ضمان اجلودة واالرتقاء ا

ميكن النظر إىل مصر على أا تنتقل يف جها جتاه اجلودة من منوذج املراقبة إىل 
وجيري إحراز . منوذج ينتهج املزيد من الالمركزية مع ضمان اجلودة واالرتقاء ا

الدويل، البنك مشروعات ضمان اجلودة واالعتماد اليت ميوهلا تقدم مذهل عن طريق 
واالعتماد، وإعداد  وقيام احلكومة املصرية بإنشاء اهليئة القومية لضمان جودة التعليم

ويوجد بعض العقبات اليت . دراسيةجماالت لعدة قياسية القومية الكادميية األعايري امل
موقفها : تواجه التشكيل األويل للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، وهي

واعتماد  ،االمتثال وفرضاجلمع بني أدوار تعزيز اجلودة، ومنح االعتماد،  املربك يف
وكون عضويتها تتألف فقط  ،وازدواجيتها مع هيئات أخرى ،املؤسسات والربامج

ومن شأن العمل على بعض الفصل بني الوظائف، وتوضيح . من التعيينات احلكومية
بني مصاحل احلكومة  أدوار كل من اهليئات املختلفة، وتقاسم املسؤوليات
  .واملؤسسات أن يساعد العملية على النضوج بطريقة مستدامة

وبالنظر إىل التحديات املنظورة، من املشجع مالحظة أنه قد مت إرساء الكثري من 
ودة وأتيحت ألعضاء أُعدت وثائق وأدلة ضمان اجل: األعمال األساسية الضرورية

وقُدم ما يفيد بأنه  ،نمية القدرات املهنيةومت توفري فرص التدريب وت ،هيئة التدريس
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وال تزال هناك أعمال مهمة يتعني . سيتم االعتراف باألداء اجليد واملكافأة عليه
أداؤها حىت تنضج الثقافة الداخلية للمؤسسات ومشاركة أصحاب املصلحة 

  .اخلارجيني يف املساعي الرامية إىل االرتقاء جبودة التعليم العايل وفعاليته
  وصياتالت

  عامة توصية
 :يف مصر أنوفعالية ودة التعليم العايل االرتقاء جبمن املفترض للنهج الشامل جتاه 

التعلم من حيث القدرات اليت سيحتاج إليها اخلرجيون يف عامل نواتج يركز على ‘ ١’
يشرك اهليئات واملؤسسات ‘ ٢’ ،متغري من أجل احلياة والعمل ومواصلة التعلم

قبل املسؤوليات املشتركة عن رفع مستويات املدخالت والعمليات احلكومية اليت ت
  .واملخرجات التعليمية بالتشاور مع أرباب العمل ويف سياق ج استراتيجي للتدويل

  توصيات خاصة بالنظام
جيدر االهتمام بإنشاء إطار قومي مصري للمؤهالت حيدد نواتج التعلم من 

، ى من مستويات الشهادات التعليميةمواصفات اخلرجيني اخلاصة بكل مستوحيث 
وينبغي أن يكون اإلطار القومي . من شهادة إىل أخرىلالنتقال ويبني املسارات 

النظام للمؤهالت متوائما قدر اإلمكان مع عملية بولونيا، مبا يف ذلك املعادلة ب
  .قل وجتميع النقاط الدراسيةشاألورويب لن

جودة التعليم بنظام التعليم العايل  إطار ضمانمواصلة تطوير وينبغي أن تكون 
يف مصر مرتبطة ارتباطا مباشرا ببيانات مواصفات اخلرجيني يف اإلطار القومي 

مية القياسية، ري األكادميية القويللمعا ةاملتواصلاملراجعة بطرق منها للمؤهالت، وذلك 
  .املستهدفة ونواتج التعلم

سسات يف نظام التعليم العايل وميكن إيالء العناية لتوضيح أدوار خمتلف املؤ
ما يتعلق بااالت واملستويات اليت يسمح هلا فيها بتقدمي فيوخباصة توضيحا رمسيا، 

  .مؤهالت التعليم العايل
، ولتوفري ما وجودتهالتعليم املهين  علي من مكانةت وسيكون من املهم ملصر أن
  .فيه للمشاركةحيفز على زيادة أعداد الطالب 
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ن تنظر يف أن تعد مبشاركة كل مؤسسة من مؤسسات التعليم للحكومة أو
العايل، وبالتشاور مع أرباب العمل الوطنيني واإلقليميني، اتفاقا واسع النطاق يوضح 
مهمة الرسالة املتميزة للمؤسسة، ونطاق ما تقدمه من تعليم وجمال تركيزه، 

رنة بذلك لبناء قدراا، والتوقعات املنتظرة من أدائها، وعملية توفري املوارد املقت
  .ومدى استقالهلا املوضوعي واإلجرائي

ومن املستحسن مبرور الوقت أن يسمح ملؤسسات التعليم العايل اليت تثبت 
قدرا على إدارة نفسها بنفسها بطريقة جيدة واليت تؤدي وفقا للتوقعات املتفق 

املتعلقة بقيد الطالب،  عليها باحلصول على سلطة تقديرية متزايدة يف اختاذ القرارات
، وتعيني العاملني وترقيتهم، واستخدام )بدؤها وإاؤها(وما تقدمه من دورات 

  .املوارد
اختيارات أوسع لاللتحاق مبجاالت الطالب مبرور الوقت منح ومن املستحسن 

الدراسة اليت يفضلوا واليت يستوفون اشتراطات االلتحاق ا، أو لقبول املكان الذي 
   .تفضيلهم الثاين يف جمال آخر أو مؤسسة أخرىميثل 

من الضروري توفري نطاق أوسع كثرياً من املعلومات لتوجيه الطالب يف و
اختيارام وللتخطيط املؤسسي، وينبغي للحكومة أن تنظر يف استحداث خدمة 
معلومات مهنية لسوق العمل قادرة على تزويد الطالب احملتملني ومؤسسات التعليم 

مبعلومات عن اجتاهات العرض والطلب يف العمالة، وعوائد سوق العمل اليت  العايل
  .حققها اخلرجيون يف خمتلف امليادين

. املصري استراتيجية تدويل أكثر مشوال للتعليم العايلصياغة النظر يف وميكن 
  :لييوميكن هلذه االستراتيجية أن توفر ما 

 بيان بأهداف ومبادئ السياسة القومية. 
 أكثر اتساقا من اإلجراءات املتوائمة مع األولويات القومية جمموعة. 
 يانات املتعلقة مبواصفات إدماج الكفاءات اليت جيري تدويلها يف الب

 ."اإلطار القومي للمؤهالت"ريج املتوقعة يف اخل
 التشجيع على تعلم لغة ثانية وثالثة يف كافة أرجاء نظام التعليم. 
 ترتيبات ضمان اجلودة ومحاية ضمان إدراج الطالب الدوليني يف 

 .املستهلك يف مصر
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 الترويج بطريقة مهنية ملصر بوصفها وجهة لطالب البلدان األخرى. 
  مجع البيانات عن حركة الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلفادة عنها

 .بصورة منتظمة
 د من اإلجراءات التنظيمية والبريوقراطية غري الضرورية املتصلة احل

 .دويلبالتعاون ال
  تقدمي متويل ودعم حمفزين، ويشمل ذلك تقدمي الدعم إىل طالب مرحلة

 .الليسانس والبكالوريوس لقضاء فترة دراسية يف اخلارج

  توصيات للمؤسسات
ميكن إسناد مزيد من املسؤوليات ملؤسسات التعليم العايل احلكومية يف مصر 

جراء ختطيط اعتماداً على مؤسسات ضمان اجلودة ومشروعات التقييم، إل
استراتيجي يهدف إىل مواءمة براجمها وعملياا التعليمية مع رغبات الطالب 

وحتقيقا هلذه الغاية، ستحتاج احلكومة إىل نقل نطاق  .واحتياجات سوق العمل
أعرض من السلطات إىل املؤسسات، وخباصة السلطة على ما تقدمه من تعليم، 

  .س، واستخدام املواردأعضاء هيئة التدريتعيني وقبول الطالب، و
من املتوقع من مجيع مؤسسات التعليم العايل أن تقدم أحدث املعلومات العامة و

وحتقيقا هلذه الغاية،  .خرجييها ووجهاتعن براجمها ودوراا، وشروط القبول فيها، 
  .جماالت عمل خرجييها بصورة سنويةينبغي أن تتبع كل مؤسسة 

ممارسات إدارية قائمة على  أن تعتمد حلكوميةمؤسسات التعليم العايل ابإمكان و
  .األداء إىل جانب تطوير مهين منظم ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إعداد بيانات وبإمكان كافة مؤسسات التعليم العايل أن تشرك العاملني فيها يف 
  .)ستهدفةاملالتعلم  نواتج(قدرات اخلرجيني 

من  مرتدةحتصل سنويا على تغذية وميكن لكافة مؤسسات التعليم العايل أن 
اخلرجيني بشأن رضاهم عن دوراا، ومن أرباب العمل بشأن رضاهم عن اخلرجيني، 

  .واإلفادة عن النتائج بطريقة علنية
عمليات رمسية يقيم فيها الطالب وينبغي لكافة مؤسسات التعليم العايل أن تعد 

واملواد مراجعة املساقات ج يف واملعلمني، وينبغي االستفادة من النتائاملساقات 
   .التعليمية وطرق التعليم
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يف آليات ضمان اجلودة باملؤسسات، مبا يف ذلك على الطالب أن يشتركوا 
  .التقييم وأطر املراقبة مناذجتصميم 

وينبغي ملؤسسات التعليم العايل أن تضع استراتيجيات تدويل متكاملة تساعد 
تعليم العايل وأعضاء هيئة التدريس، على توسيع نطاق خربات وفرص طالب ال

وترفع من جاذبية التعليم العايل املصري أمام األجانب من الطالب وأعضاء هيئة 
  .التدريس، مبا يف ذلك التبادل الطاليب وترتيبات التوأمة للتعليم والبحوث املشتركة
تقدمي ينبغي ملؤسسات التعليم العايل أن تسعى، مبشاركة أرباب العمل، إىل 

عملية يف إطار الربات اخلدريب داخلي للطالب من أجل متكينهم من اكتساب ت
  .هامناهج

احلواشي

  
من األمثلة على املشاركة احملدودة من املؤسسات املصرية يف الشبكات الدولية ذات الصلة،  ١

رية من بني ، مل يكن هناك من مصر سوى ست مؤسسات مص٢٠٠٩آذار /اعتبارا من مارس
األعضاء يف رابطة اجلامعات الدولية اليت يقع مقرها يف اليونسكو 

)http://www.unesco.iau.org ( أعضاء، وسوى أربع مؤسسات من بني  ٦٠٩البالغ عددهم
ء أعضا ١١٠األعضاء الدائمني يف رابطة اجلامعات األفريقية البالغ عددهم 

)http://www.aau.org/membership/index.htm.(  
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  البحث والتنمية واالبتكار -الفصل السابع

يضع هذا الفصل إطارا للتحليل املقارن لنظام البحث والتنمية 
ويطبق اإلطار لتحديد . يف مصر وبلدان املقارنة ذات الصلة واالبتكار

والضعف لنظام البحث والتنمية واالبتكار يف ظل  نقاط القوة
  .التحديات الكربى اليت يواجهها البلد

  إطار البحث والتنمية واالبتكار
ساهم يالبحث والتنمية واالبتكار  نظاممن املعترف به على نطاق واسع أن 

فاألمم اليت تنمي . ةاالجتماعي يةة يف التنمية االقتصادية الوطنية والرفاهمسامهة كبري
والشركات املعتمدة  ،أصوهلا املعرفية وتديريها بفعالية حتسن من أدائها االقتصادي

 ،تلك اليت يقل فيها التركيز على املعرفةعلى املعرفة تتفوق دائماً يف أدائها على 
مرتفعة  من املعرفة حيصلون عادةً على وظائف واألفراد املتمتعون حبصيلة أكرب

وتشكل االستثمارات يف البحث والتنمية واالبتكار، والتعليم والتدريب، . األجور
ويشكل . وغري ذلك من األصول غري املادية حجر الزاوية القتصاد املعرفة احلديث

صالح إصالح نظام البحث والتنمية واالبتكار يف مصر عنصرا أساسيا من عناصر إ
  .املعرفة بالبلد قاعدة

إن نظام البحث والتنمية واالبتكار يف مصر يتمتع بالعديد من السمات البارزة 
يف املنطقة ويف مجيع أحناء مع البلدان ذات الدخل املتوسطة األدىن األخرى املشتركة 

 ،البحث والتنمية واالبتكار حمددة جيداً يف جمالعدم وجود استراتيجية قومية : العامل
وعدم مالءمة مستوى  ،وتشتت مبادرات ومعاهد البحث والتنمية واالبتكار

وضعف إدارة البحث والتنمية  ،وضعف القوة اإلمجالية للبحث العلمي ،التمويل
  .واالبتكار
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  نظام االبتكار
وكثريا ما تفتقر البلدان . لالبتكار أمهية مركزية لتنمية االقتصادات الناجحة

يف السوق العاملية مكانتها حتسني إىل ى االبتكار، وبالتايل النامية إىل القدرة عل
وتساعد القدرة على االبتكار البلدان على حتقيق مكانة متميزة يف قطاعي . التنافسية

ميكن تعريف األرضية السياسية اليت يتسم ا نظام االبتكار و. الصناعة واخلدمات
طة سياسة االبتكار يف الشكل القومي من خالل ااالت األربع املعروضة يف خري

  :لألرضية السياسية هيهذه وجماالت االبتكار األربع . ١-٧
  إطار االبتكار

حيدد إطار االبتكار الشروط العامة والعوامل القانونية واالقتصادية واملالية 
وحيدد هذا اال البيئة اخلارجية احمليطة . كارتوالتعليمية احملددة لقواعد وفرص االب

االبتكار على مستوى الشركات، ويشمل املؤسسات اليت أنشئت يف املقام  بأنشطة
باالبتكار وإن كان يتعني على الشركات أن تتواكب األول ألسباب غري متصلة 

وتتضمن العوامل البيئية املؤسسية اليت توفر اإلطار الذي حيدث فيه االبتكار . معها
  :ما يليواليت تؤثر تأثريا جوهريا على ابتكار األعمال 

 الذي حيدد مستوى التحصيل العلمي جلموع العاملني،  نظام التعليم
 .ومستوى التعليم لسوق املستهلك احمللي

 مبا يف ذلك الطرق واهلاتف واالتصاالت البنية األساسية لالتصاالت ،
 .اإللكترونية

 وجودة األسواق املالية وسهولة الوصول إىل رأس املال  املؤسسات املالية
 .رياالستثما

 والبيئة االقتصادية الكلية، مبا يف ذلك قوانني براءات  اإلطار القانوين
االختراع، ومستويات الضرائب، وقواعد حوكمة الشركات، 

 .والسياسات املتصلة بأسعار الفائدة والصرف، والتعريفات، واملنافسة
 مبا يف ذلك إمكانية إقامة عالقات وثيقة مع الوصول إىل األسواق ،

 .الوصول وسهولتهوكذلك حجم  املستهلك،



 227  البحث والتنمية واالبتكار 
  

٢٠١٠ تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويلمنظمة ال © التعليم العايل يف مصر  

 والبيئة التنافسية، مبا يف ذلك وجود شركات  البنية األساسية للصناعة
 .التوريد يف قطاعات الصناعة التكميلية

  جماالت السياسة العامة لنظم االبتكار القومية ١- ٧الشكل 

 S. Mikhail, “TPS 1806: Systems of Higher Education Ontario Institute for Studies in :املصدر
Education", 2007.  

  تعليم العلوم واهلندسة والتكنولوجيا
وهي تكمن، يف . البتكارا أوىل ركائزتشكل املعرفة العلمية واملهارات اهلندسية 

مؤسسات القطاعني العام واخلاص املعنية بالعلم واهلندسة معظم البلدان، يف 
ة الناتج عن هذه املؤسسات أساس ويشكل خمرج املعرفة العلمي. والتكنولوجيا

  :النظام الوطين للعلوم واهلندسة والتكنولوجيا ما يلي ويشمل. االبتكار

 

EE 

EE

 قاعدة العلم والھندسة والتكنولوجیا
املؤسسات العلمية واهلندسية والتكنولوجية 

  اليت تدعم عملية االبتكار

العوامل الدینامیة المشكلة 
 لشركاتلالبتكار في ا

 إطار االبتكار
المؤسسات والظروف العامة التي 

 توفر إطار االبتكار

عوامل نقل االبتكار
البشرية واالجتماعية والثقافية العوامل 

اليت تؤثر على نقل املعلومات إىل 
  الشركات والتعلم منها

 عملیة االبتكار



   البحث والتنمية واالبتكار 228
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر  

 الذين يشكلون الذي يوفر العمال املهرة  نظام التعليم والتدريب املهين
 .املتوازن نظام االبتكارعصب 

 اليت تشكل جزءا ال يتجزأ من  مؤسسات العلوم واهلندسة والتكنولوجيا
 .ام التعليم العايل املتنوعنظ

 اليت تتضمن كال من التمويل احلكومي  برامج البحث والتنمية واالبتكار
الرعاية الصحية، والتعليم األساسي، للربامج املوجه حنو الصاحل العام مثل 

والبيئة واألمن العام، فضال عن الربامج االستراتيجية للبحث والتنمية 
 .أو العامة" السابقة للمنافسة"لوجيات واالبتكار املوجهة حنو التكنو

 ا ويتمثل يف املبادرات . نظام دعم البحوث األساسيةعترب أحياناً أاليت ي
تقدم القليل من الفوائد املباشرة البتكار األعمال، ولكن بإمكاا أن 

ويوفر العديد من جماالت البحوث . تقدم فوائد غري مباشرة للشركات
الذين  –تدريب العلماء املهتمني بالتكنولوجيا األساسية أرضية خصبة ل

 .ميكن عادةً توجيه خربم بنجاح حنو املشاكل الصناعية
ومن املهم مالحظة أن املشاكل املعاصرة اليت تشمل مستويات مرتفعة من التعقد 
تنطوي على جوانب متعددة التخصصات، من بينها مسامهات من ختصصات العلوم 

، مثل احملاسبة، واآلثار، والفنون اجلميلة، والدراسات الثقافية، اإلنسانية واالجتماعية
  .واالقتصاد، واألخالقيات، والتاريخ، واإلدارة، وعلم النفس، وعلم االجتماع

  عوامل نقل االبتكار
هي العوامل اليت تتحدد طبيعتها إىل حد كبري من خالل السمات االجتماعية 

فعالية الروابط وتدفقات املعلومات واملهارات  والثقافية للسكان، واليت تؤثر بقوة يف
  :وتتضمن ما يلي. واستيعاب التعلم الضروري لالبتكار يف جمال األعمال

 مبا يف ذلك شبكات  الروابط الرمسية وغري الرمسية بني الشركات
الشركات الصغرية، والعالقات بني املستخدمني واملوردين، والعالقات 

التنظيمية، واملؤسسات البحثية، واحلوافز  فيما بني الشركات، واهليئات
وبإمكاا كلها أن تنتج تدفقات يف . املتنافسني" جمموعات"داخل 

 .هلا استجابةًاملعلومات تؤدي إىل االبتكار أو إىل جعل الشركات أكثر 
  ويشمل هؤالء األفراد . تكنولوجيني متمتعني باخلربة" حراس"وجود

ا يف ذلك التكنولوجيا واملعرفة املقننة مب(الذين يتابعون أحدث التطورات 
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، والذين )برباءات االختراع، والصحافة املتخصصة، والدوريات العلمية
يديرون الشبكات الشخصية اليت تيسر تدفقات املعلومات احليوية 

 .لالبتكار داخل الشركات
 املصممة لتشجيع املدخالت املبتكرة  شبكات البحث والتنمية واالبتكار

لكفاءات يف جماالت اخلربة اليت ال يتسىن بلوغها لفرادى البلدان وتأمني ا
وعالوة على ذلك، تضطلع هذه الشبكات بدور ملحوظ . ومؤسساا

، وال على حد سواء بشرية واملاليةاليف تأمني الكتلة احلرجة من املوارد 
جيعل من  ارتفاع تكلفة تقدم املعدات واملواد االستهالكيةألن سيما 

بحث والتنمية واالبتكار مساع مكلفة من املفضل أن تقاسم أنشطة ال
 .تكاليفها فيما بني أكرب عدد ممكن من الشركاء املعنيني

  اليت ستؤثر على  احلراكقدرة األخصائيني التكنولوجيني والعلماء على
 .سرعة انتشار التطورات اجلديدة

 أن  ميكنالذي  وصول الشركات إىل قدرات البحث والتنمية احلكومية
يكون ميزة كربى يف البلدان واتمعات اليت جيري فيها تيسري هذا 

 .الوصول وتشجيعه
 عادةً نقل أفراد مهرة بعينهم ويستلزم هذا  ،إنشاء شركات متفرعة– 

الناشئة عن البحوث  املستحدثةاملنتجات وهو عامةً وسيلة قيمة لتسويق 
 .اليت جيريها القطاع العام

  عملية االبتكار
فهو يغطي عوامل دينامية داخل الشركة  –و أهم جمال البتكار األعمال هذا ه

ويشار أحياناً إىل النظام . أو خارجها مباشرة، ويؤثر تأثريا مباشرا جدا على ابتكاراته
د مولِّ"املعقد من العوامل احملددة ملالمح االبتكار على مستوى الشركات بـ

ر بالطبع على الفرص التكنولوجية البتكاويتوقف ميل الشركة إىل ا". االبتكار
ولكي تبتكر الشركة، عليها . الساحنة أمامها وقدرا على التعرف عليها واستغالهلا

متتلك أن تتعرف على ماهية هذه الفرص، وأن تضع استراتيجية ذات صلة، وأن 
وأن حتقق ذلك أسرع من  –القدرة على حتويل هذه املخرجات إىل ابتكار حقيقي 

هيكل قوا : وتتوقف قدرة الشركة على املنافسة أيضا على خصائصها. منافسيها
العاملة ومرافقها، وهيكلها املايل، واستراتيجيتها جتاه السوق، وقدرة منافسيها، 

ويتكامل . أو اجلامعات األخرى، وتنظيمها الداخلي/وحتالفاا مع الشركات و
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ل املهارات اخلاص مع وسيتواكب هيك. الكثري من هذه اجلوانب مع بعضه اآلخر
  .النوع اخلاص من االستراتيجية السوقية والتنظيم املايل

ويشمل ابتكار املنتجات والعمليات أنشطة أوسع نطاقا بكثري من مساعي 
الشبكات املستهدفة ملنتجات فإن  وبالتايل، .لةالبحث والتنمية واالبتكار املقابِ

تقتصر على أنشطة لشبكات اليت وعمليات االبتكار أوسع نطاقا وأطول أمدا من ا
ومثة فارق كبري ببني شبكات االبتكار وشبكات البحث  .البحث والتنمية وحدها

حني أنه ميكن تناول ففي  .ومؤسسات متشاركة فرقوالتنمية، يتمثل يف إقامة 
املؤسسات الشريكة، مبا يف ذلك بطريقة سليمة على أساس شبكات البحث والتنمية 

عية ومراكز البحث التابعة للقطاع العام، ال بد من إشراك نطاق معامل البحث اجلام
وسواء كانت شبكة االبتكار تستهدف . واسع من املؤسسات يف شبكات االبتكار

ابتكارا جديدا أم عملية جديدة، فإا تتطلب يف الغالب شراكات بني املؤسسات 
، فضال عن الفنية والشركات واملوردين املختارين وموردي اخلدمات الفنية

  .املؤسسات اليت تتوىل اختبارها وتوحيد معايريها وإصدار الشهادات بشأا
  مؤشر اقتصاد املعرفة: االستعداد القتصاد املعرفة

 World( االقتصاد القائم على املعرفة بأنه يتسم بالسمات التالية حتديدميكن 
Bank, 2003( :’على املعرفة، مع سرعة االبتكار مسة رئيسية لالقتصاد القائم ‘ ١

اقتصاد مكون من شبكات تعمل ‘ ٢’ ،التفرقة بينه وبني األشكال السابقة من التنظيم
على مستويات هرمية خمتلفة وينطوي على أشكال عديدة من التعاون والتفاعالت 

رأس مال بشري يؤدي دوراً حامسا يف منو ‘ ٣’ ،بني القطاعني العام واخلاص
يف ظل يف كافة قطاعات االقتصاد تنتشر باملعلومات  أنشطة متعلقة‘ ٤’ ،االقتصاد

ولكل ما تقدم آثار حتمية على . معرفة ضمنية جيري تدوينها ونشرها باستمرار
عامال رئيسيا من عوامل اإلنتاج، لعله أساليب تسيري األعمال، نظراً ألن املعرفة تغدو 

لشركات استراتيجيات أهم من األصول املالية واملادية، يستلزم بالتايل أن تعتمد ا
  .وتقنيات إدارية جديدة

ويعبر عن مدى استعداد البلد القتصاد املعرفة مبؤشر اقتصاد املعرفة، وهو مؤشر 
النظام االقتصادي ) ١: (، هي٢-٧مركب يتألف من أربع ركائز مبينة يف الشكل 

االت، البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتص) ٣(التعليم، ) ٢(واملؤسسي، 
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واعتمدها ) KAM(وقد أعد معهد البنك الدويل منهجية تقييم املعرفة . االبتكار) ٤(
  .من أجل توفري قاعدة شاملة للمقارنة بني مدى استعداد البلدان القتصاد املعرفة

  ركائز مؤشر اقتصاد املعرفة ٢- ٧الشكل 

 S. Mikhail, “TPS 1806: Systems of Higher Education Ontario Institute for Studies in: املصدر
Education”, 2007.  

  هيكل وتنظيم البحث والتنمية واالبتكار يف مصر
جوانب من ثالثة مناذج خمتلفة حلوكمة نظام البحث  ١-٧يصف اجلدول 

يف  موغالً وكانت مصر تعتمد، حىت وقت قريب، منوذجاً. والتنمية واالبتكار
ة بالبحث العلمي والتنمية واالبتكار، هي املركزية، مع وجود وزارة واحدة مكلف

، دةوزارة الدولة والبحث العلمي، تفرض حتديدا لألولويات ينبع من القمة إىل القاع
ويستلزم النموذج أيضا . مع عدم إشراك أصحاب املصلحة إال على أساس استشاري

 املقام األول مبنح تنافسية، ويضطلع بالبحث والتنمية واالبتكار يف نسبياً صغرياً متويالً
موظفون متفرغون يف املؤسسات البحثية احلكومية، يف حني أن أعضاء هيئة 
التدريس، على الرغم من أن عددهم أكرب من عدد نظرائهم العاملني يف املؤسسات 

  .١- ٧كما هو مبني يف اجلدول  البحثية احلكومية، ينتجون عددا أقل من املخرجات

  التعليم - ٣
يستطيع السكان املتعلمون واملهرة 

 أن يستخدموا املعارف بفعالية

  نظام االبتكار - ٢
نظام مكون من منظمات ميكنها 

البحث يف املعرفة العاملية الستيعاا 
 استحداثواعتمادها، فضال عن 
 معارف حملية

هيكل تكنولوجيا املعلومات  - ٤
  واالتصاالت

  فعالية االتصاالت يسهل
  ومعاجلة املعلومات

 ونشرها

  ؤسسيالنظام االقتصادي وامل -١
يوفر حوافز لفعالية استحداث املعرفة ونشرها 

 واستخدامها



   البحث والتنمية واالبتكار 232
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر  

  بحث والتنمية واالبتكارمسات مناذج حوكمة ال ١- ٧اجلدول 
 "املزدوج"النموذج  النموذج الالمركزي النموذج املركزي النماذج طابع

وزارة واحدة مسؤولة عن  اهليكل الوزاري
تنضم أحياناً (البحث العلمي 
 )إىل التعليم العايل

يضطلع العديد من اإلدارات 
احلكومية بدور يف البحث 

 والتنمية واالبتكار

إقليمية أيضا وزارات احتادية و
مكلفة بالبحث والتنمية 

 واالبتكار
حتديد 

األولويات 
ومشاركة 
أصحاب 
 املصلحة

  من القمة إىل القاعدة يف
املقام األول انطالقاً من 

 احلكومة املركزية
  تقتصر مشاركة أصحاب

املصلحة على املستوى 
 االستشاري

  من القاعدة إىل القمة يف املقام
األول انطالقا من األوساط 

 لبحثيةا
  مشاركة قوية من أصحاب

 املصلحة

 من القاعدة : كال النموذجني
إىل القمة ومن القمة إىل 

 القاعدة
  مشاركة أصحاب

املصلحة يف جزء من 
ميزانية البحث والتنمية 

 واالبتكار
متويل مؤسسي مباشر يف   منابع التمويل

املقام األول للمؤسسات 
 البحثية احلكومية واجلامعات

 متويل  ال توجد هيئات
 مستقلة

  برامج متويل مبنح تنافسية
 قليلة نسبياً

  يف  املشاريعىل يستند إمتويل
 املقام األول

  هيئات متويل مستقلة تدير
برامج املنح التنافسية املقدمة 

 إىل اجلامعات
  متويل ثانوي موجه لرسالة

حمددة من أجل املؤسسات 
 البحثية احلكومية

  التمويل املؤسسي مزيج من
البحثية للمؤسسات 

احلكومية واجلامعات، 
وبرامج منح تنافسية 

للجامعات واملؤسسات 
البحثية احلكومية من هيئات 

 التمويل املستقلة

دور العاملني يف 
البحث والتنمية 

واالبتكار 
 واملؤسسات

  يقوم به يف املقام األول
موظفون متفرغون، وكذلك 

باحثون مؤقتون ملا بعد 
الدكتوراه يف املؤسسات 

 ية احلكوميةالبحث
  تؤدي اجلامعات وأعضاء

هيئة التدريس فيها دورا 
 ثانويا

  يقوم بالبحث والتنمية
واالبتكار يف املقام األول 

أعضاء هيئة التدريس، 
وباحثون مؤقتون ملا بعد 

الدكتوراه، طالب الدراسات 
 العليا باجلامعات

  تؤدي املؤسسات احلكومية
البحثية دورا ثانويا يف أداء 

ث والتنمية أعمال البح
 واالبتكار

  منوذج خمتلط ينطوي على
توازن بني اجلامعات 
واملؤسسات البحثية 

 احلكومية

تقييم البحث 
والتنمية 
 واالبتكار

  جلان خمصصة يقتصر
تكليفها على تقييم اخلطط 

االستراتيجية وأداء 
 املؤسسات البحثية احلكومية

  استعراض األقران القتراح
التمويل التنافسي فضال عن 

 املمولة املشاريعنواتج 

  استعراض اللجان
للمؤسسات احلكومية 

 البحثية
  استعراض األقران

 للمقترحات التنافسية
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قوة  نقاط
 النموذج

  السلطة على مستوى
املؤسسات البحثية احلكومية 

توفر االستقاللية ملتابعة 
أنشطة البحث والتنمية 

واالبتكار األساسية املرتفعة 
 لاملخاطر والطويلة األج

  استقرار التمويل يتيح إقامة
 قاعدة مستقرة من الباحثني

  املؤسسات البحثية احلكومية
تقدم فرصا جذابة ملستقبل 

وظيفي طويل األجل يف 
جمال البحث والتنمية 

 واالبتكار

  ،منوذج يتوخى االستجابة
ويتيح سرعة التفاعل مع 

التحديات الناشئة واالستجابة 
 هلا
  التدريب البحثي يشكل جزءا

ال يتجزأ من مكونات متويل 
املشروع، مما يتيح تنمية 
 قدرات الباحثني الشباب

  هيئات التمويل املستقلة تتمتع
باحلماية من التغيريات 

 احلكومية
  مشاركة قوية من الشركات

يف مشروعات البحث والتنمية 
 واالبتكار

  توخي االستجابة ألولويات
 التنمية االقتصادية اإلقليمية

 ستقرة على حبوث أساسية م
األمد البعيد يف املؤسسات 

 البحثية احلكومية
  متويل للمشروعات يتوخى

 االستجابة
  اجلمع بني التدريب البحثي

 املشاريعومتويل 
  مرونة يف التعاون بني

 القطاعني العام واخلاص

ضعف  نقاط
 النموذج

  االت بطء االستجابة
البحث والتنمية واالبتكار 

املتعددة التخصصات 
 دةاجلدي

  صعوبة حتفيز أو إقصاء
الباحثني األقل إنتاجاً 

 والشاغلني لوظائف دائمة
  الضعف الشديد يف الرابطة

القائمة بني البحث 
 الشباب لباحثنيلوالتدريب 

  لتغري احلكومات أثر مباشر
 على مصري املؤسسات

 بحثية احلكوميةال

  افتقار الباحثني إىل متويل ثابت
 طويل األجل ومضمون

 سيق فيما بني ضرورة التن
 اهليئات

  االفتقار إىل االستهداف املباشر
االت البحث والتنمية 
 واالبتكار ذات األولوية

  تزايد اللجوء إىل الباحثني ملا
بعد الدكتوراه املؤقتني يؤدي 
إىل خفض جاذبية املستقبل 

الوظيفي يف جمال البحث 
 والتنمية واالبتكار

 تعقد اإلطار اهليكلي 
 أعمال  بعض التكرار بني

املؤسسات البحثية احلكومية 
البحثية يف  املشاريعو

 اجلامعات
  ضرورة التعاون بني

املبادرات املمولة مركزيا 
 وحمليا

  .Governance of Public Research: Towards Better Practices”, OECD 2005مأخوذ عن : املصدر

ر بفضل اعتماد وقد أعيد مؤخرا حتديث نظام البحث والتنمية واالبتكار يف مص
بشأن إنشاء الس  ٢٠٠٧متوز /يف يوليو ٢١٨و ٢١٧القرارين اجلمهوريني رقمي 

. على التوايل العلوم والتنمية التكنولوجيةاألعلى للعلوم والتكنولوجيا، وصندوق 
واليوم، يتألف نظام البحث والتنمية واالبتكار الذي ال يزال نظاماً يهيمن عليه 

ؤسسات تابعة لوزارات خمتلفة من القطاع العام يف ثالثة التمويل احلكومي من م
  .٣-٧قطاعات كما هو مبني يف الشكل 
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، ويتضمن وزراء ويرأس الس األعلى للعلوم والتكنولوجيا رئيس وزراء مصر
وزارات من بينها التعليم العايل، والتجارة والصناعة، والكهرباء  رئيسيني من مثاين

ويتضمن . ة، والتخطيط، واالتصاالت، والعالقات الدوليةوالطاقة، والصحة، والزراع
الس أيضا مخسة علماء مصريني بارزين يعملون يف اخلارج، وثالثة ممثلني للمجتمع 

: تألف متويل البحث والتنمية واالبتكار من مكونني رئيسيني، مهايو. املدين يف مصر
ؤسسات القائمة على التمويل املستمر من جانب الطلب لنفقات تشغيل امل) ١(

متويل أكرب كثريا ملشروعات البحث والتنمية ) ٢( ،مستوى خمفَّض من وزارة املالية
. املنشأ حديثاً والتنمية التكنولوجيةواالبتكار على أساس تنافسي من صندوق العلوم 

ويتمثل اهلدف العام من إعادة اهليكلة املقترحة يف زيادة اإلنفاق على البحث والتنمية 
والذي ميثل  ٢٠٠٧-٢٠٠٣البتكار من املستوى الذي كان عليه خالل الفترة وا

يف املائة يف  ٠,٥يف املائة يف املتوسط من الناتج احمللي اإلمجايل إىل مستوى  ٠,٢٤
إىل  ٢٠٠٧املتوسط من الناتج احمللي اإلمجايل خالل فترة السنوات اخلمس من 

٢٠١٢. 
  التنمية واالبتكار يف مصرهيكل وتنظيم نظام البحث و ٣- ٧الشكل 

  .مأخوذ عن وزارة الدولة للبحث العلمي: املصدر 

  وزارة الدولة للبحث العلمي

قطاع التعلیم العالي

 وزارة المالیة

 قطاع الخدمات قطاع اإلنتاج

سات التابعة المؤس وزارة التعلیم العالي
   :لوزارات

  الصناعة
 والتجارة

 البترول 
  الزراعة

 واستصالح األراضي

المؤسسات التابعة 
  :لوزارات

  الكھرباء
 والطاقة

 سكاناإل 
 النقل 
  الشئون

 االجتماعیة
 الري 
 التخطیط 
 العمل 

الجامعات

 يوزارة الدولة للبحث العلم

المؤسسات التابعة 
للمجلس القومي 

  للبحوث

  المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا

المؤسسات التابعة 
مباشرة لوزارة 

الدولة للبحث 
  العلمي

وجیةصندوق العلوم والتنمیة التكنول

أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا

O perating 

  دعم سیاسة تطویر البحث
  والتنمیة واالبتكار

 تمویل مشروعات البحث والتنمیة واالبتكار

 إطار التمویل التنافسي
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اجلاري يف اجلامعات احلكومية املصرية بطبيعة  العلمي البحثمعامل تحدد ت
فأكثر من ثلثي العدد اإلمجايل من أعضاء . أعضاء هيئة التدريس اجلامعيني وظائف

ملصرية من فئيت األساتذة واألساتذة هيئة التدريس املعينني يف اجلامعات احلكومية ا
ومن شأن هاتني الفئتني عادةً أن تضطلعا . ٤-٧املساعدين كما هو مبني يف الشكل 

غري أن . بدور الريادة يف اختاذ مبادرات ومشروعات البحث والتنمية واالبتكار
أوهلما أن عضو هيئة . لسببني الكثرة الظاهرة يف القدرة البحثية املمكنة مغرضةٌ

الوقت  محلفقط من  ١يف املائة ٢٠لتدريس املتوسط يف هاتني الفئتني يعمل بنسبة ا
 باالستمرار يفاملتمثلة يف السماح ألعضاء هيئة التدريس الكامل نتيجة للممارسة 

وأما السبب الثاين فهو أن . عاما ٦٥العمل كغري متفرغني بعد سن التقاعد البالغ 
هذه الفئة يفضلون العمل بأقل من الطاقة الكاملة العديد من أعضاء هيئة التدريس يف 

  .يف مصر املتزايدةلقبول مهام تدريسية يف اجلامعات اخلاصة 
  التدريس األكادمييني يف اجلامعات املصرية مسات أعضاء هيئة ٤- ٧الشكل 

  .٢٠٠٨وزارة التعليم العايل، مصر، : املصدر

  حتديد األولويات يف البحث والتنمية واالبتكار
 منعطف القرن، كان لنظام البحث والتنمية واالبتكار يف مصر اثنان من حىت

األوساط البحثية املكونة من مجيع املؤسسات البحثية احلكومية  :أصحاب املصلحة
داخل اجلامعات احلكومية وخارجها، واحلكومة من خالل وزاراا اليت متول هذه 
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ة رئيسية على ضمان التمويل وكان تركيز اموعة األوىل ينصب بصف. املؤسسات
. واملوارد الالزمة ملتابعة برناجمها احملدد باستقاللية يف جمال البحث والتنمية واالبتكار

ومن ناحية أخرى، كان اهتمام احلكومة منصبا على احلفاظ على قدرة النظام على 
قد و. إنتاج املعرفة الذي ميكنه أن يفيد اتمع ويؤدي إىل منو اقتصادي مستدام

أفضى تنامي العوملة واقتصادات املعرفة إىل مجلة أمور من بينها ظهور القطاع اخلاص 
واتمع املدين كأصحاب مصلحة رئيسيني هلم مصلحة قوية يف نظام البحث والتنمية 

ومع حترك االبتكار حنو املزيد من االعتماد على العلوم، ومع قيام . واالبتكار
ا يف جمال البحث والتنمية واالبتكار، فإا تكثف الشركات بإعادة هيكلة مبادرا

استخدامها ملؤسسات البحث والتنمية واالبتكار العامة، وتسعى إىل توفري فرص 
وأي إصالح . الشباب الباحثني واملهندسنيأصحاب املهارات من الوصول أمام 

ضا مبصاحل هليكل البحث والتنمية واالبتكار وأي متويل له ينبغي اآلن أن يسترشدا أي
  .القطاع اخلاص ومنظمات اتمع املدين

بيان بعدد العاملني يف جمال البحث والتنمية واالبتكار يف  ٢-٧ويرد يف اجلدول 
  .خمتلف الوزارات املشاركة يف البحث العلمي والتنمية

  التمويل احلكومي للبحث والتنمية واالبتكار
ر يف مصر يف املقام األول من وزارة يقدم التمويل لنظام البحث والتنمية واالبتكا

املالية استنادا إىل وثائق ختطيط تعدها وزارة التخطيط بالتشاور مع وزارة الدولة 
للبحث العلمي، ووزارة التعليم العايل، والوزارات املختصة األخرى اليت لديها 

وتستند بنود . مؤسسات حبثية حكومية، وهي وزارة الزراعة واستصالح األراضي
مويل إىل ميزانية السنة السابقة مع تقدمي إعانات ملواكبة قدر ضئيل من النمو أو الت

وال توجد وسيلة منهجية لتقييم مستوى . الزيادات املعتمدة ملرتبات العاملني
االستثمار الالزم لتطوير البنية األساسية وشراء التكنولوجيات أو املعدات أو 

وقد كان مستوى التمويل اإلمجايل للبحث  .املستلزمات أو موارد املعرفة اجلديدة
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وهو  ٠,٢والتنمية واالبتكار يف مصر ميثل 

مستوى أدىن من معايري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ولكنه مشابه 
  .ملستوى التمويل يف البلدان األخرى ذات الدخل املتوسط األدىن
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  عدد العاملني يف جمال البحث والتنمية واالبتكار واملنتسبون إليه يف مصر ٢- ٧ول اجلد
 عدد الباحثني  الفئة  مسلسل

 174 63  )وزارة التعليم العايل(اجلامعات  ١

املراكز القومية للبحوث ومؤسسات وزارة الدولة  ٢
 768 5 للبحث العلمي

 942 68 العلمي جمموع وزارة التعليم العايل ووزارة الدولة للبحث

 287 1 وزارة الصناعة والتجارة ٣
 669 86 وزارة الزراعة واستصالح األراضي ٤
 26 وزارة اإلنتاج احلريب ٥
 711 2 وزارة البترول والثروة املعدنية ٦

  693 90 جمموع القطاع اإلنتاجي
 30 وزارة اإلعالم ٧
 105 وزارة االتصاالت ٨
 561 راوزارة االستثم ٩
 599 واملرافق و التنمية العمرانيةزارة اإلسكان و ١٠
 190 وزارة التعليم ١١
 455 وزارة الثقافة ١٢
 60 وزارة البيئة ١٣
 182 وزارة التنمية اإلدارية ١٤
 527 2 وزارة الصحة والسكان ١٥
 106 وزارة القوى العاملة واهلجرة ١٦
 632 وزارة املوارد املائية والري ١٧
 656 قلوزارة الن ١٨
 261 وزارة التخطيط ١٩
 170 وزارة الطريان املدين ٢٠
 275 4 وزارة الكهرباء والطاقة ٢١

 809 10 جمموع قطاع اخلدمات

 444 170 جمموع كافة العاملني يف البحث والتنمية واالبتكار

  .٢٠٠٨وزارة الدولة للبحث العلمي، مصر، : املصدر
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  إدارة املوارد البشرية
الباحثون يف املؤسسات البحثية احلكومية بعد إمتام الدرجة العلمية  يعين عادةً

ويكلفون بالعمل يف وحدام . األوىل يف العلوم أو اهلندسة أو التخصصات األخرى
وعقب هذا، يستلزم مسارهم الوظيفي . وأقسامهم املختلفة وفقا لالحتياجات احملددة

يف اخلارج أحيانا، ملواصلة دراسام عادةً التسجيل يف إحدى اجلامعات املصرية، أو 
العليا يف اال ذي الصلة بأعماهلم يف املؤسسة البحثية احلكومية لنيل درجيت 

وكثريا ما يتم اإلشراف عليهم إشرافا مشتركا بواسطة . املاجستري أو الدكتوراه
 عضو هيئة تدريس باجلامعة وأحد كبار العاملني يف مؤسستهم البحثية احلكومية، مع

ويف املقابل، ال . منح عضو هيئة التدريس املشرف فرصة الوصول إىل مرافق املؤسسة
يتمتع طالب الدراسات العليا يف اجلامعات إال بفرص حمدودة يف الوصول إىل مرافق 

  .املؤسسات البحثية احلكومية
  برنامج البحث والتنمية واالبتكار: التطورات األخرية

مليون يورو  ١١والتنمية واالبتكار مبنحة قيمتها بدأ تنفيذ برنامج جديد للبحث 
بالتعاون مع وزارة البحث  ٢٠٠٧تشرين األول /من االحتاد األورويب يف أكتوبر

واهلدف من الربنامج هو االرتقاء باألداء العام ملصر يف البحث والتنمية . العلمي
يز الصلة القائمة تعز‘ ١’: ومبزيد من التحديد، يسعى الربنامج إىل ما يلي. واالبتكار

 ،بني قطاع البحث والتنمية واالبتكار والصناعة املصرية، وثقافة نقل التكنولوجيا
ولربنامج البحث . منطقة البحوث األوروبيةتيسري مشاركة مصر يف برامج ‘ ٢’

صندوق االبتكار املصري : والتنمية واالبتكار يف ثالثة مكونات رئيسية هي
وسياسات رصد وتقييم مبادرات  ،نمية واالبتكاروشبكة البحث والت ،األورويب

  .البحث والتنمية واالبتكار
  صندوق االبتكار املصري األورويب

دورة االبتكار من البحث والتنمية إىل تطوير منتجات إىل يقدم الصندوق الدعم 
كما يقدم الدعم إىل املبادرات الرامية إىل التمكني من التعاون املصري . األعمال
من خالل نظامني  ويقدم الصندوق منحاً. يف جمال نقل التكنولوجيا األورويب
  .الصغرية املشاريعونظام ملنح  ،الكبرية املشاريعنظام ملنح : تنافسيني
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  ينطوي هذا النظام على منح تتراوح بني : الكبرية املشاريعنظام منح
يورو من أجل منح ميكنها املسامهة يف  ٥٠٠ ٠٠٠و ١٠٠ ٠٠٠

شركاء أوروبيني  معتدامة يف مصر عن طريق التعاون التنمية املس
والتمويل متاح لألنواع التالية من املبادرات اليت . وطنيني وإقليميني
لتلبية احتياجات املصممة  املشاريع‘ ١’: شهراً ٢٤ميكن أن متتد إىل 

 ،الداعمة لتطوير نظم االبتكار املشاريع‘ ٢’ ،التنمية لالقتصاد املصري
‘ ٤’ ،اف ومستفيدون ونواتج حمددةت اليت هلا أهداملبادرا‘ ٣’

املبادرات التطبيقية التعاونية اخلاصة بالبحث والتنمية واالبتكار اليت 
 .مبتكرةتركز على تطوير منتجات وعمليات وخدمات 

 ينطوي نظام املنح الصغرية على منح تتراوح قيمتها  :نظام املنح الصغرية
ات الرامية إىل تعزيز التعاون يورو للمبادر ٢٥ ٠٠٠و ١٠ ٠٠٠بني 

والصناعة مع التركيز على  البحث والتنمية واالبتكاربني أوساط 
االبتكار التكنولوجي، وال سيما املبادرات اليت تستفيد منها 

ومن بني األمثلة على هذه . ؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجمامل
جبودة اليت تنطوي على جهود لالرتقاء  املشاريع‘ ١’: املبادرات

الداعمة لبناء  املشاريع‘ ٢’ ،املنتجات وكفاءة العمليات اإلنتاجية
قدرات البحث والتنمية واالبتكار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

مشروعات تشجيع الشراكة بني أنشطة البحث والتنمية ‘ ٣’ ،احلجم
واملؤسسات  مؤسسات التعليم العايلواالبتكار يف اجلامعات ويف 

اليت تنطوي على نقل املعرفة  املشاريع‘ ٤’ ،ملتوسطة احلجمالصغرية وا
من مؤسسات البحث والتنمية واالبتكار واملؤسسات الصغرية 

 .واملتوسطة احلجم

  شبكة البحث والتنمية واالبتكار
يف  مراكز تنسيق تعملشبكة البحث والتنمية واالبتكار هي شبكة مكونة من 

لشركات اليت هلا رسالة دف إىل تشجيع اجلامعات ومراكز البحوث احلكومية وا
وتيسري مشاركة العاملني املصريني املعنيني بالبحث والتنمية واالبتكار يف الربامج 

نشر لوتقدم شبكات البحث والتنمية واالبتكار الدعم . املمولة من االحتاد األورويب
والتنمية واالبتكار  على العاملني املصريني املعنيني بالبحث بفعاليةواملعلومات املعرفة 
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لتحسني قدرم على املشاركة بفعالية يف املبادرات املمولة من منطقة البحوث 
إنشاء ‘ ١’: وتتضمن خدمات البحث والتنمية واالبتكار املمولة ما يلي. األوروبية

قواعد بيانات يف مراكز التنسيق عن مبادرات وبرامج البحث والتنمية واالبتكار 
تقدمي املشورة واملساعدة للعاملني املصريني يف ‘ ٢’ ،اد األورويباملمولة من االحت

 ،البحث والتنمية واالبتكار لدعم مشاركتهم يف برامج منطقة البحوث األوروبية
تقدمي خدمات قانونية ومالية للعاملني املصريني يف البحث والتنمية واالبتكار ‘ ٣’

لقات الدراسية الدولية اليت العمل واحلورش تنظيم املؤمترات و‘ ٤’ ،ومؤسسام
تقدمي ‘ ٥’ ،تدعمها منطقة البحوث األوروبية فيما يتعلق باملوضوعات ذات الصلة

منح لسفر العاملني املصريني املعنيني بالبحث والتنمية واالبتكار للمشاركة يف 
  .منطقة البحوث األوروبيةووش العمل واحللقات الدراسية اليت تنظمها ؤمترات امل

  وتقييم مؤسسات ومبادرات البحث والتنمية واالبتكارمتابعة 
الغرض من األنشطة املمولة من هذا املكون هو متابعة وتقييم نواتج خمتلف 
املبادرات املمولة من الربامج املذكورة أعاله، ومجع الدروس املستخلصة من 

  .التجارب وأفضل املمارسات املستمدة من هذه التقييمات
  اء مصر يف جمال البحث والتنمية واالبتكارالتحليل املقارن ألد

من  معظم البلدان اليت اختريت إلجراء التحليل املقارن بلدان ذات دخل أدىن
متوسط من خمتلف املناطق يف العامل، مبا يف ذلك الشرق  دخل مصر أو دخل

وهي األردن، وإندونيسيا، . األوسط، وأمريكا اجلنوبية، وشرق أوروبا، وآسيا
، وتركيا، وتونس، اجلزائر، وسورية، والفلبني، تايالندوإيران، و وأوكرانيا،
  .وكولومبيا
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مئوية من الناتج احمللي على البحث والتنمية كنسبة  النفقات اإلمجالية: مؤشرات املدخالت ٥- ٧الشكل 
  اإلمجايل

  .قتصادي العاملي، واملنتدى اال٢٠٠٧بيانات منهجية تقييم املعرفة اخلاصة بالبنك الدويل لعام : املصدر

  عدد الباحثني لكل عشرة ماليني نسمة، مقارنةً بالقيد يف برامج التعليم العايل للعلوم واهلندسة ٦- ٧الشكل 

  .٢٠٠٧قاعدة البيانات اإلحصائية لليونسكو لعام : املصدر
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  مؤشرات املدخالت
  اإلنفاق اإلمجايل على البحث والتنمية كنسبة مئوية من الناتج احمللي

مجيع النفقات العامة واخلاصة املتعلقة بالبحث والتنمية : ايلاإلمج
واالبتكار والبحوث التطبيقية وأعمال التنمية التجريبية املفضية إىل 

 .أجهزة أو منتجات أو عمليات جديدة
 ٧- ١استناداً إىل مقياس  إنفاق القطاع اخلاص على البحث والتقييم ،

دارة الشركات يف بلد معني رد مستمداً من عينة كبرية من العاملني يف إ
على السؤال عما إذا كانت الشركات تنفق كثريا على البحث يف 

 ).تنفق كثريا مقارنةً باألقران الدوليني= ٧ال تنفق، و= ١. (بلداا
بيانات عن مصر وبلدان مقارنة بشأن اإلنفاق على  ٥-٧ترد يف اجلدول 

اإلمجايل وإنفاق القطاع اخلاص على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج احمللي 
ومن الواضح أن النفقات اإلمجالية على البحث والتنمية واالبتكار . البحث والتنمية

كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل منخفض يف مصر، وهو أقل من معظم بلدان 
اص يف غري أن مستوى نفقات القطاع اخل. املقارنة باستثناء اجلزائر والفلبني وسورية

  .مصر أقرب إىل مستوى بلدان املقارنة باستثناء إندونيسيا وتونس
 إمجايل عدد الباحثني املشاركني : عدد الباحثني لكل عشرة ماليني نسمة

 .يف البحث والتنمية لكل عشرة ماليني نسمة يف مصر وبلدان املقارنة
 م يتضمن هذا القيد يف جماالت العلو: نسبة القيد يف العلوم واهلندسة

، واهلندسة، والتصنيع، والتشييد كنسبة )باستثناء العلوم االجتماعية(
 .من القيد اإلمجايل يف التعليم العايل) ١٠تقديرات وفقا ملعامل (مئوية 

البيانات املتعلقة مبصر وبلدان املقارن عن املؤشرين  ٦- ٧ترد يف الشكل 
عاملني املعنيني بالبحث وتظهر البيانات أن اإلمداد النسيب لل. املذكورين أعاله

والتنمية واالبتكار والقيد النسيب يف برامج العلوم واهلندسة يف مصر مشاة جداً 
غري أن قطاعا عريضا من العاملني يف البحث والتنمية واالبتكار يف . للبلدان املختارة

  .مصر يشاركون يف أنشطة ال عالقة هلا بربنامج البحث والتنمية واالبتكار
 القدرة التنافسية العاملية ، استناداً إىل تقرير س املال االستثماريتوافر رأ

 ٧إىل ) أدىن توافر( ١املنتدى االقتصادي العاملي بتقدير من الصادر عن 
 ).التوافر السريع لرأس املال االستثماري(
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أداء مصر وبلدان املقارنة فيما يتعلق برأس املال  ٧-٧يعرض الشكل 
وملصر مستوى من الوصول إىل رأس املال . األجنيب املباشراالستثماري واالستثمار 

عن األردن،  ةمتأخريف مرتبة االستثماري مماثل لتركيا، والفلبني، وكولومبيا، ولكنه 
. ، وتونس، وأفضل من إيران، واجلزائر، وسوريةتايالندوإندونيسيا، وأوكرانيا، و

عن  ةمتأخريف مرتبة  املباشر وأداء مصر فيما يتعلق بصايف تدفقات االستثمار األجنيب
أنه يتجاوز إندونيسيا، حني ، وتونس، وكولومبيا، يف تايالنداألردن، وأوكرانيان و

  .الفلبنيووسورية، تركيا، 
  صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلية كنسبة مئوية من الناتج

جنيب املباشر يتألف من رأس املال الوارد من االستثمار األ احمللي اإلمجايل
من مستثمر أجنيب ) سواء مباشرة أو عن طريق الشركات املعنية(املقدم 

 .مباشر إىل شركة يقع مقرها يف االقتصاد

  توافر رأس املال االستثماري وصايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ٧- ٧الشكل 

  ٢٠٠٧قاعدة البيانات اإلحصائية لليونسكو لعام : املصدر
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  ليةمؤشرات العم
 استناداً  ،التعاون بني اجلامعات والشركات يف البحث والتنمية واالبتكار

موعة كبرية من العينات يف بلد معني رد على  ٧إىل  ١إىل درجة من 
إذا كان تعاون الشركات مع اجلامعات احمللية يف أنشطة السؤال عما 

 أدىن تعاون أو عدم وجود= ١(البحث والتنمية يف بلدها حاز على 
 ).تعاون كثيف ومستمر= ٧(، أم )تعاون

  إىل  ١، استناداً إىل درجة من على مستوى الشركةاستيعاب التكنولوجيا
موعة كبرية من العينات يف بلد معني رد على السؤال عما إذا  ٧

غري قادرة على استيعاب التكنولوجيا = ١(كانت الشركات يف بلدها 
 ).لتكنولوجيا اجلديدةمتقدمة يف استيعاب ا= ٧اجلديدة، أم 

 موعة كبرية من  ٧إىل  ١استناداً إىل درجة من  :وجود سلسلة للقيمة
العينات يف بلد معني رد على السؤال عما إذا كانت شركات االسترياد 

ال = ٧تشارك أساساً يف استخراج أو إنتاج املوارد، أم = ١(يف بلدها 
تسويق املبيعات، نتج، وبتصميم املأيضا تقتصر على اإلنتاج وإمنا تقوم 

 ).واإلمداد والتموين، وخدمات ما بعد البيع
 احلجم اإلمجايل  :جتارة املصنوعات كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

 .جممل الناتج احمللي اإلمجايلمن للصادرات والواردات املصنعة 
 الصادرات من منتجات التكنولوجيا املتقدمة كنسبة مئوية من الصادرات 

املنتجات اليت تتطلب كثافة عالية من البحث والتنمية، مثل  :املصنعة
الفضاء، وأجهزة احلاسوب، واملنتجات الصيدالنية، واألجهزة العلمية، 

 .واآلالت الكهربائية
. أداء مصر فيما يتعلق مبؤشرات العمليات الثالثة األوىل ٨-٧يبني اجلدول 

متأخرة يف مرتبة األخرى، حيث إا مستوى مصر أقل من البلدان أن  منه يتضحو
عن اجلميع باستثناء اجلزائر وسورية فيما يتعلق بالتعاون بني اجلامعات والشركات 

  .واستيعاب التكنولوجيا على مستوى الشركات
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  )١(أداء مصر وبلدان املقارنة يف ثالثة تقديرات ملؤشرات عملية البحث والتنمية واالبتكار ٨- ٧الشكل 

  مرتفع جداً= ٧منخفض جداً إىل = ١من : )١(:مالحظة
-٢٠٠٧تقرير القدرة التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي عن الفترة : املصدر
٢٠٠٨.  

مقارنة ألداء مصر وبلدان املقارنة فيما يتعلق باملؤشرات  ٩-٧ويبني الشكل 
مصر مقارنةً ببلدان ويتضح مرة أخرى من هذه األرقام أن أداء . املذكورة أعاله

مجيع البلدان األخرى يف  متأخرة عنيف مرتبة املقارنة املختارة ضعيف، حيث إا 
كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، والنسبة املئوية جتارة املصنوعات كل من 

للصادرات من منتجات التكنولوجيا املتقدمة كنسبة مئوية من جمموع الصادرات 
  .املصنعة



   البحث والتنمية واالبتكار 246
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر  

  أداء مصر وبلدان املقارنة يف اثنني من مؤشرات عملية البحث والتنمية واالبتكار ٩- ٧ لشكلا

  .٢٠٠٧منهجية تقدير املعرفة اخلاصة بالبنك الدويل لعام  :املصدر

  مؤشرات املخرجات
 املقاالت املنشورة يف الدوريات العلمية والفنية لكل مليون نسمة :

الطبيعة، : يف ااالت التاليةاملقاالت العلمية واهلندسية املنشورة 
واألحياء، والكيمياء، والرياضيات، والطلب اإلكلينيكي، والبحوث 
احليوية الطبية، واهلندسة والتكنولوجيا، وعلوم األرض والفضاء، لكل 

البيانات املتعلقة مبصر وبلدان  ١٠-٧وترد يف الشكل . مليون نسمة
 .املقارنة
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   الدوريات العلمية والفنية لكل مليون نسمةاملقاالت املنشورة يف ١٠- ٧الشكل 

  .٢٠٠٧: قاعدة البيانات اإلحصائية لليونسكو: املصدر

  املقاالت املنشورة يف الدوريات العلمية والفنية لكل ألف من العاملني يف
ن كان هذا املؤشر مماثال يف طبيعته للمؤشر إ: البحث والتنمية واالبتكار

ة القوة العاملة يف جمال البحث والتنمية نه يبني إنتاجيإال أالسابق، 
القيم املقارنة هلذا املؤشر يف  ١١-٧ويعرض اجلدول . واالبتكار يف البلد

 .مصر وبلدان املقارنة
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املقاالت املنشورة يف الدوريات العلمية والفنية لكل ألف من العاملني يف البحث والتنمية  ١١- ٧الشكل 
  واالبتكار

  .٢٠٠٧: ت اإلحصائية لليونسكوقاعدة البيانا: املصدر

يقع أداء مصر فيما يتعلق بعدد املنشورات لكل ألف نسمة يف مرتبة متوسطة 
، واجلزائر، وسورية، تايالند، واإندونيسيبني بلدان املقارنة، فهو مشابه أو أفضل من 

والفلبني، وكولومبيا، ولكنها يف مرتبة متأخرة عن النصف اآلخر، كما هو مبني يف 
غري أنه عند النظر إىل إنتاجية العاملني يف البحث والتنمية واالبتكار . ١٠-٧ الشكل

كما هو مبني يف ) عدد املقاالت املنشورة يف الدوريات العلمية لكل ألف عامل(
، تقع مصر يف مرتبة منخفضة مع إندونيسيا، وأوكرانيا وإيران، ١١-٧الشكل 
  .والفلبني
  مكتب العالمات اختراع من عدد التطبيقات احلاصلة على براءة

عدد ، لكل مليون نسمة التجارية وبراءات االختراع يف الواليات املتحدة
، وبراءات املنفعة براءات(وثائق براءات االختراع بالواليات املتحدة 

التصميم، وبراءات النباتات، وبراءات إعادة اإلصدار، ومنشورات 
. نوحة لكل مليون نسمةاملم) احلماية، وتسجيالت االختراع القانونية

وأداء . البيانات املتعلقة مبصر وبلدان املقارنة ١٢-٧وترد يف الشكل 
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مصر متساو مع أداء إندونيسيا ولكنه أقل من غالبية بلدان املقارنة 
 .باستثناء إيران، واجلزائر، وسورية

رية وبراءات االختراع عدد التطبيقات احلاصلة على براءة اختراع من مكتب العالمات التجا ١٢- ٧الشكل 
  يف الواليات املتحدة لكل ألف نسمة

  .٢٠٠٧قاعدة بيانات مكتب العالمات التجارية وبراءات االختراع يف الواليات املتحدة لعام : املصدر

  مؤشر اقتصاد املعرفة
ملؤشر اقتصاد املعرفة والناتج احمللي  املوحدةالنتائج  ١٣-٧ترد يف اجلدول 
من أجل بلدان خمتارة من الشرق األوسط ومشال  ٢٠٠٧ام اإلمجايل للفرد يف ع

مصر تقع مع إيران، وتركيا، وتونس، واجلزائر،  وتبني التحليالت أن. أفريقيا
واملغرب، واململكة العربية السعودية، من حيث االستعداد القتصاد املعرفة، يف املرتبة 

لبلدان األخرى مبا فيها وتقع ا. من مراتب االستعداد) هي أعلى مرتبة ٥املرتبة ( ٢
  .٣واألردن والكويت يف املرتبة  ١سورية واليمن يف املرتبة 
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القتصاد  )MENA( بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا مدى استعداد ١٣-٧الشكل 
  املعرفة والناتج القومي اإلمجايل النسيب للفرد

  .٢٠٠٧يف الواليات املتحدة لعام  قاعدة بيانات مكتب العالمات التجارية وبراءات االختراع: املصدر

نظام البحث والتنمية اخلاصة بوالضعف والفرص والتحديات  نقاط القوة
  واالبتكار يف مصر

عد السياسة العامة واحلوكمة يف نظام البحث والتنمية واالبتكارب  
يتمتع عدد كبري من مؤسسات النظام، بالرغم من تركيزها  :نقاط القوة

ة هائلة ميكن تسخريها للمسامهة يف توليد املعرفة يف نظام التخصصي الضيق، بقدر
  .البحث والتنمية واالبتكار بعد إصالحه

تستند األطر التنظيمية والسياساتية لنظام البحث والتنمية  :نقاط الضعف
واالبتكار على ثنائية قدمية بني املؤسسات التابعة لقطاعات اإلنتاج يف االقتصاد 

واملؤسسات التابعة لقطاعات اخلدمات ) واإلنتاج العسكريالزراعة، والتصنيع، ك(
وليس الطابع املؤسسي ازأ لنظام البحث والتنمية ). الصحة، واإلسكان، والنقلك(

فاجلامعات . واالبتكار مناسباً متاماً للطابع املتعدد التخصصات لتنمية املعرفة املعاصرة
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ة واالبتكار، ويرجع بعض السبب يف البحث والتنمي له معىن يف عملية ال تؤدي دوراً
وال يوجد إطار الختاذ مبادرات مشتركة يف البحث . ذلك إىل نقص احلوافز املالية

فاملؤسسات البحثية تعمل يف . والتنمية واالبتكار بني اجلامعات واملؤسسات األخرى
 إطار سياقات تنظيمية وإدارية خمتلفة، وجيري متويلها مبوجب قواعد غري متشاة،

ويسفر االفتقار إىل إطار . وتفتقر إىل املواصفات واملعايري الرامية إىل قياس األداء
  .متماسك للتخطيط والتمويل واملساءلة عن إخفاقات يف التنسيق

اعترفت احلكومة بأن هيكل احلوكمة احلايل لنظام البحث والتنمية  :الفرص
وقد أشار . إىل إصالحواالبتكار يتسم بالبريوقراطية، وأنه متضخم، وال يفضي 

عن إعادة تنظيم نظام البحث والتنمية  )٢٠٠٦على الشافعي، ( تقرير صدر مؤخرا
واالبتكار إىل أن أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا على حنو خاص بوصفها 

 ٢ ٢٠٠منظمة تعاين من فساد متزايد، وانعدام يف كفاءة التشغيل حيث يعمل فيها "
يف اإلصالح، " احلقول اخلضراء"حلكومة جا يعتمد مبدأ وقد اعتمدت ا". إداري

  .ونقلت معظم اإلداريني، وأعادت حتديد دورها كهيئة لتنمية السياسات يف األساس
ويعترف اإلطار اجلديد للحوكمة والتنظيم الناشئ عن سياسة اإلصالح 

ليات احلكومية لقطاع البحث والتنمية واالبتكار بأمهية االستقالل املؤسسي وعم
ومت حتديد دور الس األعلى . مساءلة املؤسسات املعنية بالبحث والتنمية واالبتكار

يعد رؤية وحيدد رسالة للعلم والتكنولوجيا ونظام ) أ: (للعلوم والتكنولوجيا حبيث
املوافقة على االستراتيجيات الوطنية للعلم ) ب( ،البحث والتنمية واالبتكار يف مصر

ر، مبا يف ذلك وضع أولويات حتدد أهدافاً ورسم خطة قومية والتكنولوجيا يف مص
  .إعالن رؤية وقيم تطوير العلم والتكنولوجيا يف مصر) ج( ،للعلم والتكنولوجيا

إن وضع إطار شامل للسياسة العامة واحلوكمة يعتمد على القدرة  :التحديات
مة يف النظام، مبا يف العقبات القائاحلالية ملؤسسات البحث والتنمية واالبتكار ويواجه 

ذلك وضع إطار ملتابعة وتقييم نواتج مبادرات البحث والتنمية واالبتكار عن طريق 
  .سيمثل حتديدا كبريا استخدام مؤشرات معترف ا دولياً

  اهليكل التنظيمي لنظام البحث والتنمية واالبتكار يف مصر
لى مدى سنوات تتمتع مصر ببنية أساسية مؤسسة راسخة أُعدت ع :نقاط القوة

وبعض املواريث من ُج احلقبة السوفييتية اليت فصلت  تقليدياً أوروبياً وحتمل مرياثاً
ويف إنشاء الس األعلى للعلوم والتكنولوجيا . البحث العلمي عن نظام التعليم العايل



   البحث والتنمية واالبتكار 252
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر  

رئاسة رئيس الوزراء ومشاركة مثانية وزراء خمتصني وعلماء ب ٢٠٠٧متوز /يف يوليو
مشهورين يعملون يف اخلارج، وممثلني للمجتمع املدين ما يعد اعترافاً بأمهية  مصريني

وقد اختذت أوىل اخلطوات . البحث والتنمية واالبتكار للتنمية االقتصادية يف مصر
  .املؤدية إىل اعتماد هيكل جديد حلوكمة البحث والتنمية واالبتكار

يعتمد اعتماداً كبرياً على كان نظام البحث والتنمية واالبتكار  :نقاط الضعف
، يف ظل العديد من نظام قيادي مفرط يف القيود التنظيمية ومثقل باملناصب العليا

ونظام البحث . الطبقات البريوقراطية والقليل من التنسيق بني أصحاب املصلحة فيه
والتنمية واالبتكار متخم بعدد كبري من العاملني يف البحث والتنمية واالبتكار يف 

كبري من املؤسسات البحثية احلكومية املتسمة باالفتقار إىل استراتيجية واضحة  عدد
ويف عام . املعامل للبحث والتنمية واالبتكار، وضعف اإلدارة، وعدم كفاية التمويل

، أشار تقرير علمي صادر عن اليونسكو إىل أنه على الرغم من أن مصر ال ٢٠٠٥
تأيت يف املرتبة بتكار يف الدول العربية وأا تزال تعترب رائدة البحث والتنمية واال

نظام البحث والتنمية فإن  الثانية مباشرة بعد جنوب أفريقيا يف القارة األفريقية،
واالبتكار يظهر أوجه قصور كربى تشمل التجزؤ، واالزدواجية، وانعدام التنسيق 

ي للبحوث القوم السملبادرات البحث والتنمية واالبتكار فيما بني مؤسسات 
  .واجلامعات ،واملؤسسات التابعة للوزارات املختصة

إدارة بريوقراطية ملؤسسات البحث والتنمية واالبتكار احلكومية مثقلة باملناصب 
العليا، ظهرت جلية يف أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا اليت كان يعمل فيها 

. ال طائل منها عامل ينخرط معظمهم يف أعمال بريوقراطية ٢ ٢٠٠أكثر من 
واالفتقار إىل استراتيجية واضحة ملبادرات البحث والتنمية واالبتكار النابعة من 

القومي للبحوث املمولة من احلكومة  الساجلامعات، وإىل الروابط بني مؤسسات 
  .ووزارة الدولة للبحث العلمي والوزارات املختصة مثل الزراعة والصحة

الذي بدأ تطبيقه، حيتاج التنظيم اجلديد لنظام  حبرنامج اإلصاللتنفيذ  :الفرص
إلعداد خطة استراتيجية قابلة جيد البحث والتنمية واالبتكار إىل ختطيط استراتيجي 

وال بد من تقدمي دعم صريح . لإلدارة من أجل البحث والتنمية واالبتكار يف مصر
ع أعمال البحث للخطة االستراتيجية للبحث والتنمية واالبتكار بواسطة نقل جممو

. والتنمية واالبتكار من املؤسسات احلكومية العامة إىل اجلامعات والقطاع اخلاص
ولن يتسىن إجراء هذا التحول دون تنفيذ اإلصالحات املقترحة حلوكمة اجلامعات 
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من أن تفرض املزيد  وإن كان من املنتظر أيضااليت متنحها املزيد من االستقاللية، 
  .القرارصناع على املساءلة 

مثة حاجة إىل تعزيز نظام البحث والتنمية واالبتكار املعاد تنظيمه،  :التحديات
واليته وإقامة عملية فعالة والس األعلى للعلوم والتكنولوجيا املنشأ حديثاً بتطوير 

 .إلدارة التغيري من أجل إشراك كافة أصحاب املصلحة واكتساب فهمهم ودعمهم
املبادئ التالية املبينة يف الوثيقة االستراتيجية الرمسية  وسيكون من الضروري إنفاذ

إزكاء الوعي بالعلوم والتكنولوجيا يف ‘ ١’: الصادرة عن وزارة البحث العلمي
إقامة روابط قابلة ‘ ٢’ ،اتمع املصري بأسلوب يؤكد على أمهتها كأولوية وطنية

تشجيع منتجات املعرفة للدوام بني الصناعة ومؤسسات البحث والتنمية واالبتكار ل
إنشاء آليات متويل واضحة للعلوم والتكنولوجيا تقدم دعماً خاصاً ‘ ٣’ ،اجلديدة
إقامة تعاون دويل قوي يف العلوم والتكنولوجيا لدعم العلماء احملليني ‘ ٤’ ،لالبتكار

 مثة حاجة إىل اعتماد طريقة جمربة لترمجة إعادةوباإلضافة إىل ذلك، . والصناعة احمللية
لنظام البحث والتنمية واالبتكار إىل خطة واضحة املعامل هلا اهليكلة التنظيمية املقترحة 

أهداف استراتيجية حمددة جيداً وقابلة للقياس، تعكس توقعات خمتلف أصحاب 
  .املصلحة

  صلة وجودة وتأثري مبادرات وبرامج البحث والتنمية واالبتكار
 املخصصة للبحث والتنمية واالبتكار، على الرغم من ندرة املوارد :نقاط القوة

تضاعفت فيما بني عامي ) مقاالت منشورة يف الدوريات الدولية(ملصر خمرجات فإن 
، وإن كان معدل مشاركتها ٢مقاالً ٤ ٥٦٤إىل  ٢ ٧٢٠، من ٢٠٠٧و ١٩٩٦

  .يف املائة ١٢,٧إىل  ١٥,٨داخل منطقة الشرق األوسط قد اخنفض من 
املقاالت املنشورة يف الدوريات (نتاج البحثي إن إمجايل اإل :نقاط الضعف

منخفض باملقارنة بغريه، وإن كان يف تزايد خالل ) الدولية وبراءات االختراع
ومن بني مراكز البحوث احلكومية، تتمركز املقاالت اليت . السنوات العشر املاضية

ويف حالة . يرجع إليها متركزا شديدا يف مؤسسات الس القومي للبحوث
يف املائة  ٥٠حوايل ) القاهرة، وعني مشس، واملنصورة(جلامعات، تنتج ثالث منها ا

وجينح االفتقار إىل أولويات حبثية حمددة جيداً إىل إنتاج . من املقاالت اليت يرجع إليها
ومييل االفتقار إىل إجراءات . نتائج حبثية تتواءم مواءمة ضعيفة مع األهداف الوطنية

داء املتعلقة بالبحث العلمي إىل إحداث إنتاجية منخفضة وعدم التقييم ومؤشرات األ
  .الضئيلةالكفاءة يف استخدام املوارد 
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شترك املتقييم للألخذ بكل من األولويات وإطار لتوجد اآلن إمكانية  :الفرص
األداء، مما يهيئ بيئة أكثر حتفيزا ملؤسسات البحوث لبحث ومؤشرات من أجل ا
حلكومة عن اعتزامها إنشاء آليات لتمويل البحث العلمي أعربت اوقد . والباحثني

  .تستند إىل األداء يف كل من اجلامعات ومؤسسات البحث املعتمدة على احلكومة
سوف يلقى األخذ بأدوات جديدة لتقييم األداء تربط بني احلوافز  :التحديات

صة واألداء مقاومة ال مناص منها من جانب العديد من أصحاب املصلحة، وخبا
العاملون يف البحث والتنمية واالبتكار يف املؤسسات البحثية احلكومية والباحثون 

وقد وضعت احلكومة . ذا الوضع من قبلهلاجلامعيون الذين مل يسبق هلم اخلضوع 
  .ذا النهج اجلديدهلنجاح النظاماً فعاالً إلدارة التغيري لضمان 

  ارالتمويل احلكومي لربامج البحث والتنمية واالبتك
صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الذي مت مؤخرا إنشاء يشكل  :نقاط القوة

لتوفري متويل إضايف نابع من الطلب من أجل مبادرات البحث  ٢٠٠٧متوز /يف يوليو
والتنمية واالبتكار على أساس تنافسي أول آلية للتمويل التنافسي من نوعها يف 

لنفقات على البحث والتنمية واالبتكار يف وميثل هذا متويال سريفع إمجايل ا. مصر
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  ٠,٢٤مصر من املستوى احلايل البالغ 

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام  ٠,٥إىل مستوى متوقع يبلغ  ٢٠٠٨
الدولة وكذلك إنشاء برنامج البحث والتنمية واالبتكار عن طريق وزارة . ٢٠١٢

، دف حمدد ٢٠٠٧تشرين األول /للبحث العلمي واملفوضية األوروبية يف أكتوبر
يتمثل يف الربط بني البحث والتنمية واالبتكار من جهة والصناعة من جهة أخرى، 

  .ويف تعزيز مشاركة املؤسسات البحثية املصرية يف منطقة البحوث األوروبية
رن املذكور يف القسم السابق أن يبني بوضوح التحليل املقا :نقاط الضعف

مستوى النفقات العامة على البحث والتنمية واالبتكار يف الوقت احلايل قليل إىل حد 
وسوف . كبري مقارنةً بالبلدان األخرى ذات املستوى نفسه من التنمية االقتصادية

وق يعرقل االفتقار إىل االستقالل املؤسسي يف حوكمة اجلامعات وإدارا قدرة الصند
يف املائة من  ٧٥فأكثر من . املمولة بأسلوب تنافسي املشاريععلى بدء تنفيذ وإدارة 

النفقات على البحث والتنمية واالبتكار يتم يف مؤسسات البحث والتنمية واالبتكار 
كانت أكادميية البحث العلمي قد و. املكتظة بالعاملني والتابعة لوزارات خمتلفة

عامل كان معظمهم  ٢ ٢٠٠جداً تستخدم أكثر من  والتكنولوجيا حىت وقت قريب
يشغل وظائف إدارية وأخرى متعلقة بتقدمي الرعاية ولكنها غري مرتبطة ارتباطا 
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أما أنشطة البحث اجلامعي فتحصل على . مباشرا بأنشطة البحث والتنمية واالبتكار
 –سواء  على حد املشاريعمن حيث البنية األساسية واملرافق ومتويل  –متويل ناقص 

كما أن مسامهة القطاع . مما يعيق االستخدام الكامل للقدرات البحثية باجلامعات
 غالبيةوتقتصر . اخلاص يف مبادرات البحث والتنمية واالبتكار يف مصر ضعيفة

إعداد النماذج إثبات املفاهيم، و وتطويرأعماهلا على جمال نقل التكنولوجيا، 
  .التكنولوجية
يسية مفصلة لتنظيم وإدارة صندوق العلوم والتنمية إعداد خطة رئ: الفرص

وقد بدأت وزارة الدولة . التكنولوجية بفعالية ومتابعة ومراقبة ما ميوله من مشاريع
للبحث العلمي مؤخراً برناجما إلعادة هيكلة أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا 

ما مت تنفيذه بدقة وغريها من كيانات ومؤسسات البحث والتنمية واالبتكار، إذا 
فسوف يسفر عن نظام للبحث والتنمية واالبتكار يتسم مبزيد من التماسك 

ومن . والكفاءة، وقادر على ختصيص وإدارة موارد البحث والتنمية واالبتكار بفعالية
شأن استحداث حوافز ضريبية تتعلق بالبحث والتنمية واالبتكار من أجل الشركات 

أن يساهم يف زيادة مسامهة القطاع يف مبادرات البحث املصرية يف القطاع اخلاص 
  .والتنمية واالبتكار

سوف يتطلب إدماج اخلطة الرئيسية لصندوق العلوم والتنمية  :التحديات
التكنولوجية يف اإلصالح املقترح حلوكمة اجلامعات ومؤسسات البحث العلمي 

وسيتطلب أيضا . عليم العايلمن وزارة الدولة للبحث العلمي ووزارة الت متأنياً إشرافاً
إدماج مؤشرات أداء املساءلة املتعلقة بالبحث والتنمية واالبتكار يف اخلطة الرئيسية 
لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية جهداً جهيداً لتغيري اإلدارة من جانب وزارة 

ة وإنشاء صندوق خاص لالستثمار يف البنية األساسية البحثي. الدولة للبحث العلمي
باجلامعات، يشجع املشاريع املتوائمة مع األولويات القومية ويضمن الوصول املفتوح 

  .أمام خمتلف الفرق البحثية
  إدارة املوارد البشرية للبحث والتنمية واالبتكار

يفيد وزير الدولة للبحث العلمي بأنه يوجد يف مصر عدد كبري من  :نقاط القوة
شخص يف خمتلف  ١٧٠ ٠٠٠كار يتجاوز الـالعاملني يف البحث والتنمية واالبت

طالب دكتوراه ممول من احلكومة يف مؤسسات  ٢ ٥٠٠املؤسسات، وأكثر من 
من العلماء واملهندسني والباحثني العاملني يف  اًضخم اًكما أن ملصر عدد. أجنبية

، فضال عن البلدان العربية ممن ميكن أستراليااخلارج يف أوروبا وأمريكا الشمالية و
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هم فعلياً وضمهم يف مبادرات دولية مشتركة يف جمال البحث والتنمية حشد
  .واالبتكار

إن رقم العاملني يف البحث والتنمية واالبتكار املذكور أعاله  :نقاط الضعف
يف املائة من هؤالء العاملني حاصلون على أول  ٣٠أوالً، إن حوايل . مغرض لسببني

واألساتذة اجلامعيني ساتذة األ، إن العديد من وثانياً. درجة فقط يف العلوم أو اهلندسة
املساعدين يف اجلامعات املصرية يف أواخر اخلمسينيات من عمرهم أو يف أوائل 
الستينيات، ومل يشاركوا لسنوات عديدة يف مبادرات جادة للبحث والتنمية 

يمية كما أن العديد من األساتذة اجلامعيني اختاروا أن يقبلوا مهام تعل .واالبتكار
اجلامعات اخلاصة ومؤسسات التعليم العايل األخرى، ومسامهتهم يف البحث  مؤقتة يف

ويفتقر الباحثون احملتملون يف اجلامعات إىل املرافق . والتنمية واالبتكار ال تذكر
  .والتمويل الكايف وما يلزم من حوافز للمشاركة يف النشاط البحثي

قانون التوظيف  ات يفحملتمل إلصالحواالعتماد ا املزمعإن اإلدخال  :الفرص
وفر حوافز ومكافآت يبأعضاء هيئة التدريس باجلامعات حبيث  والترقيات اخلاص

مبادرات البحث والتنمية واالبتكار سيسامهان مسامهة شاركتهم الفعالة يف ملواضحة 
كبرية يف تصحيح الوضع الراهن الذي ال يكون فيه لدى عضو هيئة التدريس مبجرد 

مرتبة األستاذ الكامل األهلية بعد أن كان أستاذا مساعدا أي حافز إضايف  بلوغه
ملواصلة استخدام معارفه ومهارته يف جمال البحث والتنمية واالبتكار للقيام مببادرات 

ويعد توقيع اتفاقات جديدة ثنائية ومتعددة األطراف يف جمال البحث . جديدة
ومايكروسوفت وكذلك مع  IBMنية مثل والتنمية واالبتكار مع الشركات عرب الوط

االحتاد األورويب مبادرات إجيابية ستشجع الثقافة اجلديدة للتعاون الدويل يف هذا 
  .اال

جيب أن تشرك احلكومة كافة أصحاب املصلحة لضمان دعمهم  :التحديات
وللحد من مقاومة بعضهم للتغيريات يف شروط العمل يف اجلامعات ومؤسسات 

مية واالبتكار اليت يتعني أن يستثىن منها قطاع عريض من العاملني البحث والتن
  .من حيث العمراألكرب 

  الدروس املستفادة من اخلربات الدولية
حيتاج برنامج اإلصالح الذي بدأت احلكومة املصرية وضعه إىل مراعاة عدد من 

  .العوامل اليت ميكن أن يكون هلا تأثري كبري على النجاح
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يستلزم اقتصاد املعرفة احلديث تنامي مشاركة جمموعات  :ملعرفةحتمية اقتصاد ا
خمتلفة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، واجلمعيات املهنية، 
واتمع املدين يف كل من مبادرات البحث والتنمية واالبتكار واستخدام املعرفة 

ت أصحاب املصلحة يف وينبغي متثيل أصوا. الناجتة عنها يف مؤسسات البحث العامة
هياكل حوكمة البحث والتنمية واالبتكار بعد إصالحها، وال سيما الس األعلى 

وسوف تستدعي احلاجة إىل احلفاظ على قدرات مؤسسات . للعلوم والتكنولوجيا
البحث والتنمية واالبتكار يف النظام ما هو أكثر من التغيريات التراكمية املتواضعة يف 

غري أنه ينبغي منح مؤسسات . يات اخلاصة يئات احلوكمة اجلديدةاهلياكل والعمل
البحث والتنمية واالبتكار احلكومية، مبا فيها اجلامعات، بعد جتديد حيويتها هامشاً 

  .واسعاً من االستقالل يف تنفيذ براجمها البحثية
الة ينبغي تتبع احلوكمة الفع :احلوكمة الفعالة لنظام البحث والتنمية واالبتكار

يف سياق التغريات الالزم إدخاهلا على التوازن بني أساليب متويل البنية األساسية 
املؤسسية وأساليب متويل املشاريع التنافسية، فضال عن ضرورة وضع استراتيجيات 

وميكن أن يساعد االنتقال .لالرتقاء بكفاءة اهليئات البحثية العامة وأدائها ومرونتها
أكثر من ذلك ومستند إىل املشاريع التنافسية يف حتسني  إىل متويل مدفوع بالطلب

االقتصادية، واالرتقاء  –استجابة البحث العلمي احلكومي لالحتياجات االجتماعية 
غري أن أساليب التمويل املؤسسية ال  .بنوعية مبادرات البحث والتنمية واالبتكار

تكار احلكومية على تزال مهمة للحفاظ على قدرات مؤسسات البحث والتنمية واالب
ولعل هناك حاجة إىل املزيد من التمويل املؤسسي املستند إىل األداء  .املدى البعيد

  .لضمان املساءلة لالستثمار احلكومي يف البنية األساسية للبحث والتنمية واالبتكار
. لصبغة املتعددة التخصصاتباخلق املعرفة  اتساميتزايد  :دور مراكز االمتياز

سسات البحث والتنمية واالبتكار القدمية اليت تركز على التخصص ومل تعد مؤ
ولعل يف إقامة شبكات . الواحد حمركات مالئمة لبلوغ أهداف البلد يف هذا اال

مرنة من مراكز االمتياز، يشارك فيها القطاع اخلاص، ما يشكل جاً فعاالً ملواجهة 
تياز هذه أن تستخدم األمناط املعتمدة وال ميكن ملعايري متويل مراكز االم. هذا التحدي

على التخصص الواحد، وعليها أن تعتمد معايري أكثر مرونة موجهة حنو النواتج لكي 
  .تعكس الطابع املتعدد التخصصات الذي يتسم به هذا املسعى

سوف يلزم إقامة هذه الشراكات،  :بني القطاعني العام واخلاص الشراكة
سامهة الفكرية من اليت يعتمد فيها تقدم املعرفة على املوينبغي تشجيعها يف ااالت 
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وتسعى بلدان . اليت ال ميكن تأمينها بآليات الشراء احلكومية التقليديةالقطاع اخلاص 
عديدة إىل إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، ويستلزم هذا عادةً دعم 

بتكار اخلاصة عن طريق االستثمارات العامة يف مبادرات البحث والتنمية واال
  .مبادرات براءات االختراع املشتركة والتعاون يف هذا اال

  راكقدرة العاملني يف البحث والتنمية واالبتكار على احل
ضرورية الستدامة  راكإن قدرة العاملني يف البحث والتنمية واالبتكار على احل

له أمهية بالغة القدرة على ومما . جهود البحث والتنمية واالبتكار على املدى البعيد
فيما بني مؤسسات  راكجذب العاملني يف هذا اال واستبقائهم، وقدرم على احل

وقد . البحث والتنمية واالبتكار احلكومية واجلامعات والشركاء من القطاع اخلاص
حمدودة جدا يف مصر، ولكن هناك مبادرات جديدة  راككانت هذه القدرة على احل

الدولة للبحث العلمي وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لتعيني  بدأا وزارة
ويشكل تقدمي الدعم لتنمية مستقبلهم الوظيفي خطوة يف االجتاه الشباب الباحثني 
  .الصحيح

  إعادة هيكلة نظام ومؤسسات البحث والتنمية واالبتكار
باجلامعات يف لقد اخنفض دور املؤسسات البحثية احلكومية غري اجلامعية مقارنةً 

معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وكذلك يف البلدان ذات 
ويدل حتليل أداء . الدخل املتوسط واملتوسط األدىن اخنفاضا كبريا منذ بداية القرن

 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي البحث والتنمية واالبتكار يف بلدان منظمة
)OECD, 2003(  على أن آثار البحث والتنمية واالبتكار املمول من احلكومة على

منو اإلنتاجية تكون كبرية يف البلدان اليت تكرس الكثري من أموال البحث والتنمية 
كس هذه النتيجة، تعو. احلكومية غري اجلامعية املعاملواالبتكار للجامعات بدال من 

مهمة البحث والتنمية واالبتكار يف  حقيقة مفادها أن طبيعةكما يبني التقرير، أن 
من توليد اآلثار التبعية يف بعض البلدان حد ذاا املعهود ا إىل املعامل احلكومية حتد 

املعامل احلكمية تواجه يف بلدان عديدة مشاكل فإن  وعالوة على ذلك،. االقتصادية
تاحة لطالب مشتركة تتمثل يف تقدم العاملني فيها يف السن، ونقص فرص الوصول امل

  .واالنعزال النسيب عن املسارات الرئيسية لتبادل املعرفة، الدراسات العليا
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ويف إطار اجلهود املبذولة إلعادة هيكلة نظام البحث والتنمية واالبتكار يف مصر، 
ينبغي أن تكون احلكومة مدركة للعوامل املهمة اليت تؤثر تأثريا كبريا على 

  :ختارةاالستراتيجيات والعمليات امل
 زيادة التنسيق على النطاق احلكومي لربنامج البحث والتنمية واالبتكار: 

مع ابتعاد مصر عن اهليكل املركزي للبحث والتنمية واالبتكار يف اجتاه 
النموذج املزدوج، ستجد احلكومة أا ستحتاج إىل زيادة تنسيق برنامج 

. هليئات احلكوميةالبحث والتنمية واالبتكار فيما بني خمتلف الوزارات وا
توحيد عمليات متويل البحوث الرئيسية ) أ: (وال بد من النظر يف جين

استحداث هياكل رمسية للتنسيق فيما بني ) ب( ،يف إدارة واحدة
األدلة الواردة من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف وتفيد  .اإلدارات

دارة واحدة امليدان االقتصادي بأن أكثر من نصف أعضائها لديها إ
يف املائة من إمجايل عمليات ختصيص املوارد  ٥٠مسؤولة عن أكثر من 

ويشكل إنشاء الس . من أجل برنامج البحث والتنمية واالبتكار
األعلى للعلوم والتكنولوجيا، حتت والية رئيس الوزراء حمركاً مناسباً هلذا 

 .والدامنركسا التنسيق الذي تستخدمه بلدان عديدة، وخباصة اليابان وفرن
 ضرورة زيادة القدرة  :واملتابعة من احلكومة زيادة التخطيط االستراتيجي

على التخطيط االستراتيجي مع حترك احلكومة حنو حتديد األهداف 
القومية العامة لربنامج البحث والتنمية واالبتكار وإيالء األولوية 

ط مطلوب والتخطي. لتخصيص األموال هلذا اال لدعم هذا الربنامج
أيضا كنتيجة لألخذ بنهج جديدة ملنح األموال للبحث والتنمية 

 .واالبتكار على أساس تنافسي ومتابعة وتقييم نواتج هذا التمويل
 تبني  :زيادة االستقالل املؤسسي ملؤسسات البحث والتنمية واالبتكار

األدلة جبالء أن استمرارية نظام البحث والتنمية واالبتكار وحيويته ال 
ميكن احلفاظ عليهما دون توفري درجة مقبولة من االستقرار ملؤسسات 
البحث والتنمية واالبتكار والعاملني داخل هذه املؤسسات، شريطة 
وضع تدابري فعالة للمساءلة من أجل ضمان نزاهة العملية وحتقيق النواتج 

غري أنه ال ميكن حتقيق هذه االستقاللية دون إصالح كبري . املستهدفة
كمة اجلامعات واستقالليتها إذا كان هلا أن تضطلع بدور رئيسي يف حلو

 .تطوير نظام البحث والتنمية واالبتكار
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 حتركت بلدان عديدة حنو إنشاء  :زيادة مشاركة أصحاب املصلحة
ميكن من خالهلا إسداء املشورة من أوساط البحث والتنمية هيئات رمسية 

. تراتيجية يف هذا االواالبتكار بشأن السياسات واألهداف االس
ولبعض هذه اهليئات طابع استشاري حبت، يف حني أن لبعضها اآلخر 
والية أوسع تتضمن املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة مبعايري متويل 
البحث والتنمية واالبتكار، واختيار مشاريع البحث والتنمية واالبتكار 

ويوجد يف . لة على التموياحلاصل املشاريعالناجحة، ومتابعة ومراقبة 
الواليات املتحدة على سبيل املثال نظام موسع من اهليئات االستشارية 

. الصناعة تشمل كافة أصحاب املصلحة مبا يف ذلكيف هذا اال، 
هليئات املاحنة املستقلة، مثل جمالس البحوث، اليت تعمل ا تؤديوكثريا ما 

ائمة بالبحث والتنمية كمنظمات وسيطة بني احلكومة واملؤسسات الق
 .مزدوجة كهيئات استشارية وهيئات متويل اواالبتكار أدوار

 مع ابتعاد البلدان اليت تشمل  :تعزيز هياكل التمويل املتوسط املستوى
مصر عن النموذج البريوقراطي املركزي للتمويل املباشر ملؤسسات 

طة البحث والتنمية واالبتكار، ال بد من إنشاء هيئات متويل متوس
وأبلغ مثال على مثل هذه . وتعزيزها كهيئات وثيقة االتصال باحلكومة

فنموذج جمالس متويل البحوث يزود نظام . املنظمات هو جمالس البحوث
البحث والتنمية واالبتكار باملرونة والقدرة على االستجابة ملا يشغل 
أصحاب املصلحة بشأن التغيريات اليت تطرأ على جماالت ومعايري 

ومن بني املعايري اليت تضعها البلدان يف االعتبار عند إعداد . يلالتمو
اعتماد توقعات ‘ ١’: وواليتها ما يليهذه جمالس التمويل اختصاصات 

‘ ٣’ ،وضع معايري شاملة للتمويل‘ ٢’ ،استراتيجية لعملية التمويل
 .ضمان مشاركة مجيع أصحاب املصلحة

 يل يف إجراء البحث والتنمية تعزيز دور اجلامعات ومؤسسات التعليم العا
نقل بعض أو كل مؤسسات ينبغي أن تنظر احلكومة يف  :واالبتكار

البحث والتنمية واالبتكار التالية املعتمدة على ختصص حمدد والتابعة 
لوزارة الدولة للبحث العلمي إىل جامعات حكومية مستهدفة كثيفة 

 وأاإلسكندرية،  وأعني مشس،  وأالقاهرة،  ةالبحث العلمي، مثل جامع
 :املنصورة وأأسيوط، 

 .معهد حبوث البترول املصري -
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 .الفلكية واجليوفيزيقيةلبحوث لاملعهد القومي  -
 .املعهد القومي لعلوم البحار واملصايد -
 .معهد تيودور بلهارس لألحباث -
 .املعهد املركزى لدراسة وتطوير علم املعادن -
 .معهد البحوث اإللكترونية -
 .يونمعهد حبوث أمراض الع -
 .اهليئة القومية لالستشعار عن بعد -

خطط للسماح جلامعة العلوم إعداد احلكومة بالفعل يف شرعت وقد 
باستخدام مرافق مدينة مبارك لألحباث العلمية والتكنولوجيا اليابانية األوروبية 

والتطبيقات التكنولوجية يف برج العرب خارج اإلسكندرية لبدء تنفيذ براجمها يف عام 
٢٠٠٩.  

ومن بني أبلغ مبادرات اإلصالح اليت طُرحت مؤخراً إصالح املركز القومي 
للبحث العلمي يف فرنسا، وهو أكرب نظام حكومي غري جامعي يف العامل للبحث 

وقد حتولت هذه العملية إىل عملية شاقة . ١-٧العلمي كما هو مبني يف اإلطار 
وجيري . املركز أنفسهمالقت معارضة شديدة من املؤسسة األكادميية ومن قادة 

م ضها هنا كمثال على مدى ضرورة إعادة التفكري يف الترتيبات واملمارسات املسلَّرع
  .ا

  إصالح التعليم العايل والبحث العلمي يف فرنسا ١-٧اإلطار 
طرأت على مدى العامني املاضيني عدة تغريات على نظام البحث العلمي 

لبلد على الكفاح من أجل إجياد سبل لتحديث والتعليم العايل يف فرنسا مع إقدام ا
وكان ال بد من التغيري ألن النظام . قرنني من الزمان على مدىمعامله  تحتددهيكل 

اخلصوصيات، مبا يف ذلك االزدواجية بني اجلامعات الفرنسي منغمس يف العديد من 
ليا اليت وهي املدارس الع –احلكومية ومؤسسات التعليم العايل املتخصصة احلكومية 

. وإن كانت بصفة رئيسية مؤسسات للتعليم العايل ،تضع معايري الختيار الطالب
والشيء الثاين هو وجود قوة عاملة حبثية جمزأة بني اجلامعات واهليئات احلكومية مثل 
املركز القومي للبحث العلمي من أجل العلوم األساسية واملعهد القومي الفرنسي 

هذا نظام حيول دون تدفق املواهب املهنية بني هاتني و ،للبحوث الصحية والطبية
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يعد املركز القومي للبحث العلمي، وهو مركز متعدد التخصصات و. املؤسستني
 ٣٢ ٠٠٠، حيث يعمل به ، أكرب منظمة حبثية يف فرنسا١٩٣٩أنشئ يف عام 

. باحث ١١ ٦٠٠معينون مدى احلياة يضمون  ٢٦ ٠٠٠شخص من بينهم 
عامل  ٥ ٠٠٠بلداً و ٦٠ية موسعة، تشمل اتفاقات تبادل مع وللمركز شراكات دول

يف ) مليارات دوالر ٥(مليارات يورو  ٣,٣وكانت ميزانيته تبلغ . زائر من اخلارج
  .٢٠٠٨عام 

من  اً، اقترحت احلكومة الفرنسية منح اجلامعات مزيد٢٠٠٧آب /ويف أغسطس
سابق ألوانه احلكم على ما ومن ال. االستقالل ودورا أقوى يف حتديد براجمها البحثية

إذا كانت اجلامعات ستستخدم حريتها بفعالية بعد زيادا وإن كانت هذه الزيادة 
إذ ال يسمح بعد للجامعات . أوجه قصور ال تزال قائمةهناك عدة غري أن . حمدودة

باختيار طالا على أساس قدرام بل تجرب على قبول مجيع املتقدمني هلا احلاصلني 
ويف جماالت مثل الرياضيات والطبيعة ). الثانوية العامة( البكالورياشهادة على 

يف اجتذاب أفضل الطالب،  املدارس العلياوالكيمياء، تعاين اجلامعات من املنافسة مع 
ما  فنادراً املدارس العلياومع ذلك، فعلى الرغم من انتقائية . ولن يتغري هذا الواقع

 استكمالوال يوجد عندهم سوى حافز ضعيف على ميارس طالا البحث العلمي، 
يف املائة  ٦الدكتوراه سوى  لربامج، مل يتقدم ٢٠٠٧ويف عام  .التعليم بعد التخرج

 ٤٢ ٠٠٠والبالغ عددهم  املدارس العليامن طالب العلوم والتكنولوجيا املقيدين يف 
  .طالب

ريا على وعلى الرغم من جناح البحث العلمي يف فرنسا يعتمد اعتمادا كب
بعض القوى السياسية ترغب يف فإن  الشراكات بني اجلامعات واهليئات احلكومية،

وال يزال بعض املنتقدين هلذا . إلغاء املناصب البحثية الدائمة غري املقدمة للتدريس
االجتاه حيتجون بأن خفض هذه املناصب داخل اهليئات سيسفر عن إضعاف البحث 

بل أن يربهن التنظيم اجلديد للجامعات قدرته على العلمي يف فرنسا إذا ما حدث ق
منحا  ٢٠٠٥وتقدم الوكالة الوطنية للبحوث اليت أنشئت يف عام . إجراء البحوث

لتطوير املستقبل الشباب حبثية على أساس تنافسي، وتوفر فرصا أمام الباحثني 
حددا  يف املائة يذهب إىل الربامج اليت هلا أهداف ٧٠غري أن أكثر من . الوظيفي

يف املائة املكرسة للربامج األمشل  ٣٠ويقول املنتقدون إن الـ. مسبقاًاحلكومة 
املنح املقدمة من فإن  وباإلضافة إىل ذلك،. املعتمدة على االمتياز قليلة أكثر مما ينبغي

ومن قصر النظر أال . الوكالة الوطنية للبحوث تدعم القليل جدا من تكاليف العامة
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  .لدور املهم للبنية األساسية اليت يعمل يف إطارها فرادى الباحثنييتم االعتراف با
يف  ٥٠وقد ارتفع عبء التدريس الذي يتحمله األساتذة املعينون حديثاً بنسبة 

فاقترح الس القومي للبحث . ، معيقاً بشدة قدرام البحثية١٩٨٣املائة منذ عام 
مهام تدريس لألساتذة سنوات دون  مخسملدة  رئاسيةالعلمي إنشاء وظائف 

ولعل هذه فكرة . ، ملنحهم فرصة مواصلة نشاطهم يف البحث العلمياملساعدين
جيدة ميكن الترحيب بتعميمها، ولكن بشرط أن تتحسن إجراءات التعيني يف 

ومع ذلك، فمعظم العلماء يعتقدون أن إعادة النشاط املطلوبة بشدة يف  .اجلامعات
املنظمات األكثر كفاءة نسبياً مثل املركز  بتعريضقها حتقيببساطة اجلامعات ال ميكن 

ويتوقف مستقبل نظام البحث العلمي والتعليم يف . للخطر القومي للبحث العلمي
فرنسا يف اية املطاف على قدرا على جذب العقول الشابة وتزويدها بالوسائل 

ا، ولكن اية وقد حتسنت الفرص املتاحة هلم إىل حد م. املناسبة لتنمية أفكارها
  .الطريق ليست بعد يف مرمى البصر

، إدوار بريزين، الرئيس ٣٢٠، العدد ٢٠٠٨حزيران /يونيو ٧مأخوذ عن جملة العلوم، : املصدر
  .السابق ألكادميية العلوم الفرنسية

ومن املبادرات الرائعة األخرى اليت متكنت من معاجلة األبعاد السياسية لتمركز 
انظر (االمتياز ذي املرجعية الدولية مبادرة االمتياز األملانية  االستثمار على أساس

أما املسار األول، فينطوي . اليت تنطوي على ثالثة مسارات للتمويل) ٢-٧اإلطار 
من خالل منافسة مفتوحة متاماً بني مؤسسات " معاهد للدراسات العليا"على اختيار 

وي على قدرا على يئة بيئة ممتازة التعليم العايل األملانية، استناداً إىل دليل ق
وأما املسار الثاين فينطوي على . الدكتوراه لدراساتللتدريب على البحث العلمي 

تعمل فيها اجلامعة " جمموعة امتياز" ٣٠منافسة ثانية بني املشاركني يف ما يصل إىل 
ختصصات معينة، /تبالتعاون مع الصناعة وغريها من معاهد البحوث يف جماال

وأما املسار . ستناداً إىل دليل على وجود قدرة حبثية مثبتة على املستوى الدويلا
جامعات هلا ما ال يقل عن جمموعة  عشرالثالث فينطوي على حتديد ما يصل إىل 

امتياز واحدة ومدرسة حبوث وحدة واستراتيجية شاملة مقنعة حتدد كيفية اعتزامها 
اجلامعات النخبوية املختارة من أموال  وتستفيد. الظهور على قمة البحث الدويل

  .تكميلية لتحقيق أهدافها ثابتة
وقد كان النهج األملاين ناجحاً إىل حد كبري ألن حتمية القدرة التنافسية الدولية 
يف جمال البحوث مفهومة جيدا، وكانت أهداف احلكومة واضحة، وكانت املنافسة 
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تيار تتسم بالشفافية مع مساندة مفتوحة أمام كافة اجلامعات، وكانت عملية االخ
  .العملية بأدلة وتقييم مستقل دقيق

جتري حكومات الربتغال، وماليزيا، وفيتنام عمليات تنافسية لبناء وباملثل، 
جامعات كثيفة البحوث على مستوى من اجلودة من حيث القدرة واألداء، ستكون 

  .ذات قدرة تنافسية دولية
  أملانيامبادرة االمتياز يف  ٢-٧اإلطار 

منذ عام رفعت احلكومة األملانية استثماراا السنوية يف البحث العلمي والتنمية 
مليار يورو يف عام  ١٢مليارات يورو إىل  ٩مليارات يورو، من  ٣بنحو  ٢٠٠٥
األملانية هي أعلى عنصر تعليمي يف ميثاق البحث العلمي  ومبادرة االمتياز. ٢٠٠٩

ز البحث العلوم والبحث يف أملانيا على املدى البعيد، وهي دف إىل تعزي. واالبتكار
وحتسني القدرة التنافسية الدولية، والرفع من مكانة أصحاب أفضل أداء يف األوساط 

مليار يورو خالل الفترة من  ١,٩وتنقسم امليزانية البالغة . األكادميية والبحث العلمي
  :إىل ثالث فئات من التمويل ٢٠١١إىل عام  ٢٠٠٦عام 
وهو مفهوم جديد معاهد الدراسات العليامليون يورو على إنشاء  ٤٠نفَق ي ،

ولكي يتسىن للجامعات احلصول . نشأ يف سياق عملية بولونيا على اجلامعات األملانية
على هذه األموال، يتعني عليها أن تثبت للحكومة أا يئ لطالب الدكتوراه بيئة 

ويمنح . معهداً للدراسات العليا ٤٠عدد أقصاه ويتقاسم هذا التمويل . حبثية ممتازة
مليون يورو سنوياً للجامعات اليت ميكنها أن تثبت أن هلا وجودا  ١٩٥ما جمموعه 

دوليا وأا مؤسسات حبثية وتدريبية ذات قدرة تنافسية دولية تتعاون مع الصناعة 
 وسيجري إنشاء ثالثني. ختصصات معينة/ومعاهد البحوث األخرى يف جماالت

قدره  إضافياً وستتقاسم عشرة جامعات خمتارة كحد أقصى متويالً. امتيازجمموعة 
سيكون هلذه اجلامعات جمموعة امتياز واحدة، ومدرسة  .ماليني يورو سنويا ٢١٠

حبوث واحدة، واستراتيجية عامة مقنعة تبني كيف تعتزم الظهور على قمة البحث 
ويال إضافيا يف إطار هذه اموعة وقد تلقت تسع مؤسسات حىت اآلن مت. الدويل

  .النخبوية الناشئة من اجلامعات األملانية
". مبادرة دف إىل حتقيق االمتياز. "الوزارة االحتادية للعلوم والبحوث: املصدر

http://www.bmbf.de/en/1321.php.  



 265  البحث والتنمية واالبتكار 
  

٢٠١٠ تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويلمنظمة ال © التعليم العايل يف مصر  

  االرتقاء بصلة مبادرات وبرامج البحث والتنمية واالبتكار وجودا وتأثريها
لزم االرتقاء بصلة مبادرات وبرامج البحث والتنمية واالبتكار وجودا يست

مع االجتاه واالبتعاد عن األولويات املوضوعية املاضية  ،وتأثريها حتديدا لألولويات
حنو أولويات تتسم مبزيد من التنظيم والصفات االستراتيجية مثل إعداد برامج 

  .كار أو إعداد حوافظ متويل متوازنةلتدريب العاملني يف البحث والتنمية واالبت
  حتديات حتديد األولويات يف البحث والتنمية واالبتكار

يستلزم حتدي حتديد األولويات يف نظام البحث والتنمية واالبتكار وضع ما يلي 
  :يف االعتبار

يشكل إعداد أولويات متوازنة  :التوازن بني أولويات البحث والتنمية واالبتكار
ة واالبتكار واحدا من أهم التحديات اليت تواجهها أوساط البحث للبحث والتنمي

وتتضمن أبعاد هذا التوازن االتزان بني البحوث . والتنمية واالبتكار يف أي بلد
األساسية والبحوث التطبيقية، وبني متويل البنية األساسية الرئيسية والتمويل استناداً 

وث اجلامعية والتمويل النابع من الصناعة ، وبني احلرية األكادميية للبحاملشاريعإىل 
  .للرقابةواخلاضع 

تتوقف فعالية مؤسسات البحث والتنمية واالبتكار وأمهية  :االستقاللية واملرونة
أعماهلا على استقالليتها وقدرا على االستجابة الحتياجات املستخدم النهائية 

اجلامدة املفروضة على مؤسسات  وتتسبب الرقابة البريوقراطية. ملنتجاا يف هذا اال
  .البحث والتنمية واالبتكار يف إعاقة استقالهلا ومرونتها

يتطلب  :املتعددة التخصصات إزاء البحث والتنمية واالبتكار الترويج للنهج
جناح مبادرات البحث والتنمية واالبتكار يف اقتصاد املعرفة رؤية متعددة التخصصات 

ومؤسسات البحث والتنمية واالبتكار . تنمية واالبتكارملشاريع ومبادرات البحث وال
القدمية والضيقة التخصصات ليست جمهزة جتهيزا كافيا وال يعمل فيها العدد املالئم 

  .من املوظفني ملعاجلة هذا التحدي
ففي البلدان . وختتلف البلدان كثريا باختالف استراتيجياا يف وضع األولويات

مة إىل القاعدة، تعتمد احلكومة املركزية استراتيجيات اليت يسودها النهج من الق
صرحية، وحتدد األولويات للبحث والتنمية واالبتكار عن طريق اللجوء إىل هيئات 

وميكن أن ختتلف والية هذه اهليئات من تقدمي  .مشتركة استشارية أو جلان وزارية
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ويقع . ية قانونيةاملشورة أو التوصيات إىل صنع قرارات رمسية بالفعل تدعهما وال
على اجلانب اآلخر النهج الالمركزي من القاعدة إىل القمة الذي تشجعه البلدان 

وكندا والواليات املتحدة، اليت تتمتع فيها  أسترالياذات احلكومات احمللية القوية مثل 
وهناك بلدان عديدة . اهليئات االستشارية بالالمركزية وختدم هيئات حكومية خمتلفة

في مصر، ميكن أن يعهد مباشرة إىل الس األعلى للعلوم ف. طريف النقيضتقع بني 
والتكنولوجيا بوالية حتديد أولويات البحث والتنمية واالبتكار، أو ميكن أن يعهد إىل 
هيئة فرعية منفصلة تابعة للمجلس بوالية تقدمي املشورة إىل الس لتحديد هذه 

  .األولويات
نبؤ التكنولوجي أداة قوية تستخدمها حكومات عديدة الت :التنبؤ التكنولوجي

حلفز احلوار فيما بني أصحاب املصلحة يف البحث والتنمية واالبتكار من أجل 
ومثة منهجية معروفة بوضع خرائط الطريق . املساعدة يف عملية حتديد األولويات

. ق الغدالتكنولوجية تتمثل يف عملية ختطيط نابعة من االحتياجات املتوقعة ألسوا
وتساعد هذه املنهجية الشركات يف حتديد واختيار وتطوير العمليات والبدائل 

وتتطلب هذه املنهجية إقامة شراكات . التكنولوجية لتلبية احتياجات السوق املتوقعة
  .فيما بني القطاعني العام واخلاص على النحو الذي نوقش من قبل

أسفر النمو يف اقتصاد  :تغالهلانتاج املعرفة ونشرها واسالعمليات العصرية إل
املعرفة عن حتول عام حييد عن البحث التخصصي الضيق الذي يشار إليه عادة 
بالبحث باألسلوب األول والذي يعوق التآزر املثمر عرب التخصصات العلمية 
األخرى ذات الصلة، وجتريه مؤسسات البحث والتنمية واالبتكار املتخصصة، متجهاً 

الذي يستجيب ) األسلوب الثاين(مبزيد من تعدد التخصصات  حنو البحث املتسم
استجابة مباشرة أكثر لالحتياجات اتمعية، وجتريه فرق متعدد التخصصات من 

وتشهد على االنتقال النابع من الطلب إىل البحث املتعدد التخصصات . الباحثني
يائية، وتكنولوجيا جماالت مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتكنولوجيا األح

  .النانو، والطاقة البديلة، والتكنولوجيا البيئية
  للتمويل احلكومي للبحث والتنمية واالبتكار على املدى البعيد االستمراريةضمان 

جيب أن تكون زيادة حجم متويل  :زيادة النفقات اإلمجالية على البحث والتنمية
على البحث والتنمية كنسبة من الناتج  البحث والتنمية واالبتكار أو اإلنفاق اإلمجايل

وليس من غري الواقعي حتديد . حلكومةمن أولويات ااحمللي اإلمجايل أولوية رئيسية 
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املائة من الناتج احمللي اإلمجايل انطالقاً من املستوى احلايل  ٠,٥هدف يتمثل يف بلوغ 
ة يف خالل عشر يف املائ ١يف املائة يف خالل مخس سنوات، وزيادته إىل  ٠,٢البالغ 

سنوات، وسوف جيعل هذا مصر يف مصاف البلدان األخرى ذات الدخل املتوسط 
  .األدىن يف املنطقة ويف أحناء أخرى من العامل

من الضروري إعادة هيكلة آليات متويل البحث  :إعادة هيكلة آليات التمويل
والتنمية والتنمية واالبتكار يف مصر لتحقيق االستدامة والكفاءة لنظام البحث 

ويشكل إصالح إطار التمويل املؤسسي التقليدي القائم . واالبتكار على املدى البعيد
واألخذ بآليات تنافسية جديدة قائمة على املشاريع جوانب أساسية من اإلصالحات 

  :وتتضمن عناصر إطار التمويل اجلديد ما يلي. املقترحة
 وغريها من  يشري التمويل املؤسسي للجامعات :التمويل املؤسسي

مؤسسات البحث والتنمية واالبتكار إىل املنح الثابتة اليت ختصصها 
احلكومات أو هيئات التمويل ملؤسسات البحث والتنمية واالبتكار كل 

وقد ظلت هذه املؤسسات يف ظل غياب التقييم اجلاد لنواتج . سنة
ل مبادرات البحث والتنمية واالبتكار حرة عادة يف استخدام هذه األموا

ويف حني أن هذا كان هو الوضع . الضئيلة بأية طريقة تراها مالئمة
السائد حىت وقت قريب يف العديد من البلدان مبا يف ذلك بلدان منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فقد جرت مؤخراً حماوالت 

 أوالً، يتم الربط. لألخذ بتدابري للمساءلة يف استخدام التمويل املؤسسي
األولوية لقطاعات أو  إيالءبني التمويل وإعداد سياسة علمية شاملة مع 

وثانياً، جيري الربط بني مستويات التمويل واألهداف  .ختصصات حمددة
وأخرياً، تأخذ بلدان عديدة مبعايري مستندة إىل األداء من أجل . العامة

و أ/التمويل املؤسسني، تتضمن عمليات الستعراض الوالية البحثية و
 .الستعراض األقران

 يوفر هذا النهج جتاه التمويل املؤسسي :أسس جديدة ومراكز امتياز
أمواال لشبكات مراكز االمتياز يف جمموعات استراتيجية مستهدفة عن 

أو عن طريق مؤسسات مستقلة جديدة /طريق هيئات التمويل القائمة و
ديدة عادةً وتؤكد هذه اآلليات اجل. حتديداً واضحاًذات واليات حمددة 

 .على مشاركة القطاع اخلاص كمعيار رئيسي للتمويل
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 ختصص األموال العامة ملشاريع  :التمويل التنافسي املستند إىل املشاريع
مستهدفة يف املؤسسات، أو تشارك فيها عدة مؤسسات على أساس 

وتقوم هيئات . تقدمي عروضطلبات تقدم استجابةً ملناقصة أو طلب 
يري األهلية مع تقدمي بعض التفاصيل، ويتوىل التمويل بعرض معا

وجيري حالياً اعتماد التمويل . استعراض الطلبات فريق من األقران
املستند إىل املشاريع على نطاق واسع يف مناطق أخرى من العامل، وقد 

ويف مصر، ختطط . ظل هذا التمويل سائدا يف البلدان األجنلو سكسونية
لألخذ به عن طريق صندوق العلوم والتنمية وزارة الدولة للبحث العلمي 

 .التكنولوجية
  اخلاصة  البحث والتنمية واالبتكارمتويل قطاع األعمال ملبادرات

ساد اجتاه على مدى العقد املاضي لوحظ أوالً يف بلدان  :بالقطاع العام
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ولكنه ظهر مؤخراً يف 

لدخل املتوسط األعلى واألدىن، وهو يتمثل يف زيادة حصة البلدان ذات ا
قطاع األعمال يف متويل مبادرات البحث والتنمية واالبتكار احلكومية، 

وينبغي أن تنظر احلكومة يف إدخال تشريع يوفر . وخباصة يف اجلامعات
حوافز ضريبية لألعمال والشركات من أجل زيادة مسامهاا يف برنامج 

 .ة واالبتكار يف مصرالبحث والتنمي
 من بني مصادر التمويل األخرى تقسيم األموال حيث  :مصادر أخرى

ات، ورسوم تسجيل براءات بإن الرسوم الدراسية، واإليرادات من اهل
االختراع والتراخيص ميكنها أن توفر مصادر إضافية للتمويل يتزايد 

ل سعي اجلامعات ومؤسسات البحث والتنمية واالبتكار إىل احلصو
 .عليها

  تنشيط برنامج البحث والتنمية واالبتكار
يستلزم تنشيط برنامج البحث والتنمية واالبتكار تقييم الفرضيات الرئيسية 

  .املتعلقة بالقضايا ذات الصلة بتحديد األولويات والتمويل
 كان النقاش الدائر  :التوازن بني البحوث األساسية والبحوث التطبيقية

حوث األساسية والبحوث التطبيقية يف بؤرة النقاش بشأن التوازن بني الب
املتعلق بسياسة البحث والتنمية واالبتكار يف بلدان عديدة من بينها 
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وميثل عدم وضوح احلدود بني االثنني وتأثري ذلك على حتديد . مصر
العام واخلاص صعوبات األولويات وقرارات التمويل يف القطاعني 

حني أن هذا النقاش ال يزال دائراً، ويف  .أساسية لرامسي السياسات
فيوجد فهم ناشئ مفاده أن أي حبث ذي صلة ينبغي أن يتضمن كال 

دون التفكري يف ) أساسي(مكون نقي نابع من الفضول  ،املكونني
وليس  ).تطبيقي(املستخدم النهائي، واملكون املستوحى من االستخدام 
عريف مفاهيمي التحدي الرئيسي أمام رامسي السياسات هو إجياد ت

جديد للبحوث األساسية، وإمنا تعريف نطاقه لتغطية النطاق الكامل 
ألنواع البحوث الالزمة لتكوين كيان سليم من املعارف من أجل إحراز 

لسياسات املتعلقة ه ال بد لويعين هذا أن. اقتصادي –تقدم اجتماعي 
حبوث القطاع اخلاص، وحتديد من أن تكمل ببحوث القطاع العام 

ومثة اجتاه عام . األولويات البحثية، والربامج وأدوات التمويل تبعاً لذلك
لوحظ يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يتمثل يف 
أن املؤسسات املكرسة للبحوث األساسية يتزايد حبثها عن الشراكات 

إىل  مع القطاع اخلاص، ويتزايد التزامها بسرعة حتويل نتائج البحوث
 .تطبيقات جتارية جمدية

 يركز  :ضمان التمويل الكايف للبنية األساسية للبحث والتنمية واالبتكار
متويل برامج مراكز االمتياز عادةً على متويل البنية األساسية للمؤسسات 

ومن األمثلة املهمة على مثل هذه . املشاركة يف مراكز االمتياز
وهي هيئة مستقلة أنشئت يف عام املؤسسات املؤسسة الكندية لالبتكار، 

١٩٩٧ بعد ذلك إىل  تمليون دوالر كندي، زاد ٨٠٠ اقدره بة
ة يوميول الصندوق الكندي لالبتكار البن. مليارات دوالر كندي ٣,٢

األساسية للبحث العلمي يف مراكز امتياز تشارك فيها اجلامعات 
وميول  .واملستشفيات والكليات ومعاهد البحوث غري اهلادفة للربح

يف املائة من تكاليف مشاريع البنية األساسية،  ٤٠الصندوق عادةً 
 .وتغطي املؤسسات املشاركة ومراكز االمتياز املبلغ املتبقي

 جربت عدة بلدان طرائق متويل  :إجياد مصادر متويل من خارج امليزانية
البحث والتنمية واالبتكار من خارج امليزانية بواسطة إيرادات نامجة عن 

ناديق استثمار خاصة أنشأا احلكومة بالتعاون أحياناً مع القطاع ص
 .اخلاص
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  تقييم وتقدير مبادرات البحث والتنمية واالبتكار املمولة
ترتبط الدعوة إىل زيادة التمويل املوجه حنو البحث والتنمية واالبتكار بطبيعة 

ادرات واملساءلة عن احلال بإدخال عمليات تقييم وتقدير أكثر صرامة لنواتج هذه املب
ومل يتم يف مصر استخدام إجراءات . استخدام املوارد املخصصة عن طريق احلكومة

التقييم التقليدية على نطاق واسع، مثل استعراضات األقران املسبقة للمنح واملشاريع 
الشائعة يف العديد من البلدان املتقدمة، وينبغي إدراج األخذ ا يف برنامج 

وجتري حاليا أشكال أخرى من التقييم والتقدير التايل . ةومياحلك اتاإلصالح
  .للتنفيذ

ينطوي أكثر مؤشرات البحث  :التقدير املتوازن لنواتج البحث والتنمية واالبتكار
والتنمية واالبتكار شيوعاً على مؤشرات تقليدية لالمتياز العلمي مثل عدد املنشورات 

وحاالت الرجوع إليها، وبراءات االختراع، يف الدوريات العلمية احملكَّمة دولياً، 
وجيري تنفيذ العديد من املبادرات الستحداث ج يتسم مبزيد من التوازن . واجلوائز

جتاه تقدير نواتج البحث والتنمية واالبتكار، يتضمن معايري وتدابري تتعلق باجلودة 
  :ما يلياالقتصادية للمجتمع اليت تتضمن  –والصلة باالحتياجات االجتماعية 

 استمرار صلة برنامج البحث والتنمية واالبتكار بأهدافها املعلنة األصلية. 
 نتائج الربنامج وبلوغ األهداف. 
 تأثريات وآثار الربنامج على أصحاب املصلحة فيه. 
 فعالية تكاليف الربنامج 

لتعليم رأس املال  :اإلدارة الفعالة للموارد البشرية للبحث والتنمية واالبتكار
ري وتدريبه وتنمية قدراته من أجل نظام البحث والتنمية واالبتكار أمهية حيوية البش

ملواصلة منو النظام وحيويته، ولالستثمار يف حتسني خمزون رأس املال هذا وجودته 
  .أمهية حامسة للتنمية االقتصادية يف مصر

د الكايف ث والتنمية واالبتكار واحلفاظ على العدلعاملني يف البحبا زيادة اإلمداد
لعاملني يف البحث بااإلمداد الكايف تتحدد معامل التحدي املتمثل يف زيادة : منهم

يف النظام املصري من خالل عدد من نقاط الضعف  والتنمية واالبتكار واحلفاظ عليه
) نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتحديات(احملددة يف التحليل الرباعي 

  :يلي وتتضمن ما. املذكور أعاله



 271  البحث والتنمية واالبتكار 
  

٢٠١٠ تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويلمنظمة ال © التعليم العايل يف مصر  

  التدريب الفعال لطالب املاجستري والدكتوراه وما بعد الدكتوراه
يتسبب حالياً الفصل بني املؤسسات البحثية احلكومية واجلامعة،  :الشبان

واالفتقار إىل الروابط القوية والتعاون بني االثنني يف تقويض قدرة 
جستري التدريب الفعال للعدد الكايف من طالب املااجلامعات على تقدمي 

والدكتوراه وما بعد الدكتوراه ألن معظم البىن األساسية املادية للبحث 
والتنمية واالبتكار تقع اآلن خارج اجلامعات يف مؤسسات مثل املركز 

وسوف تتماشى أية سياسة . القومي للبحوث، ومركز األحباث الزراعية
جلامعات مع لنقل املزيد من موارد البحث والتنمية واالبتكار املادية إىل ا

االجتاهات اليت ظهرت يف العديد من البلدان على مدى العقود املاضية، 
وسوف تساهم يف زيادة اإلمداد بالعاملني املؤهلني الشبان يف جمال 

 .البحث والتنمية واالبتكار إىل حد كبري
 ال يوفر  :تقدمي حوافز ملبادرات البحث والتنمية واالبتكار يف اجلامعات

احلايل ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات حوافز ذات إطار التوظيف 
قيمة لألساتذة، واألساتذة املساعدين، واملدرسني للمشاركة يف مبادرات 

ومن مث، ينبغي لإلصالح املقترح حلوكمة . البحث والتنمية واالبتكار
التعليم العايل ومتويله أن يتضمن حوافز قيمة ألعضاء هيئة التدريس 

درات البحث والتنمية واالبتكار وجوائز جذابة لنشر للمشاركة يف مبا
 .نواتج مبادرام

  ودعم شبكات طالب ما بعد الدكتوراه والعلماء إىل الوطن خطط إعادة
لقد كان دائماً ميل احلاصلني على الدكتوراه إىل  :املهاجرين والشتات

كثر من ويقدر أنه يوجد أ. مبا فيها مصر أمام البلدان الناميةاهلجرة حتديا 
من احلاصلني على الدكتوراه املصريني يعملون كأعضاء هيئة  ٦ ٥٠٠

وينبغي . أسترالياتدريس وباحثني باجلامعات يف أوروبا ومشال أفريقيا و
أن تنظر احلكومة يف إنشاء صناديق لتيسري عودة العاملني يف اخلارج يف 

ة شبكات أو إقام/جمال البحث والتنمية واالبتكار والعلماء إىل مصر، و
. للتفاعل الوثيق والدائم بني الباحثني املصريني العاملني يف مصر واخلارج

الدعم إلنشاء شبكات يف اخلارج من وينبغي أن تقدم احلكومة أيضا 
علماء البحث والتنمية واالبتكار تستطيع أن تقدم مسامهة قيمة ودعما 

 .وتعاونا مع مؤسسات البحث والتنمية واالبتكار يف مصر
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  تائج واالستنتاجات الرئيسيةالن
بوجه عام، تفتقر مصر إىل استراتيجية حمددة حتديدا جيدا للبحث والتنمية 

وإدارا للبحث والتنمية  ،ا يف جمال العلوم األساسية ضعيفةوقدر ،واالبتكار
. ستثمار غري كاف يف جمال البحث والتنميةاالواالبتكار غري كافية وغري منسقة، و

ملصر مستوى منخفضا من االستعداد للمنافسة يف اقتصاد املعرفة ن فإ وبالتايل،
  .العاملي

ا مؤخراً أساسا للتنسيق على يويشكل إنشاء الس األعلى للعلوم والتكنولوج
مستوى مرتفع وترتيب أولويات البحث والتنمية املتوائمة مع األهداف 

لتنمية التكنولوجية، ويوفر صندوق العلوم وا .واالستراتيجيات القومية للتنمية
والصندوق املصري األورويب لالبتكار اجلديدان حافزين لرفع جودة البحث وربط 

  .أنشطة البحث باحتياجات تطوير الصناعة
+ البنية األساسية ( عترض تطوير القدرات يف املستقبلت ةكبري يةهيكل عقبةومثة 

وهذا . ل املعارفعن التعليم اجلامعي وتباد العلمي فصل البحث ي، ه)املوهبة
التجزؤ الذي ينبع من فترات املركزية وآثارها ال يتناسب مع الطابع املعاصر لتكوين 

ملشترك بني العمل ا ويعرقلاملعارف ونشرها، ويؤدي إىل فقدان أوجه التآزر، 
  .من حتقيق النطاق احلرج، مع ذلك، التخصصات، وال ميكِّن

يف معاهد البحوث املخصصة ني املتفرغواعتماد مصر الشديد على العاملني 
استمرار هيمنة النهج النابع من : لذلك ال حيقق الكفاءة ويتعرض ملخاطر عديدة

وصعوبة اجتذاب  ،وسوء األداء وفقدان الدينامية ،العرض جتاه البحث واالبتكار
  .املواهب الشابة وتنميتها

ستند إىل ومن نقاط الضعف اهليكلي األخرى االعتماد الشديد على التمويل امل
وتستحوذ  .املدخالت، وما يقترن به من ضعف استخدام التمويل التنافسي للبحوث

معاهد البحوث املكتظة بالعاملني والتابعة لوزارات خمتلفة على أكثر من ثالثة أرباع 
  .اإلنفاق على البحث والتنمية واالبتكار

  التوصيات
األعلى للعلوم  ن تقوم عن طريق السيف أحلكومة املصرية قد ترغب ا

رئاسة رئيس الوزراء بالتكليف بإعداد مشروع لألداء والتبصر حتت والتكنولوجيا 
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الصناعيني، وإعداد خريطة تتصل باملشروع توضح قدرة مصر يف جمال البحث 
  .هاوالتنمية، من أجل خدمة ما يتم حتديده من احتياجات التنمية وفرص

ى صندوق العلوم والتنمية االعتماد عليف مواصلة حلكومة ا وقد ترغب
لتوفري متويل نابع من الطلب ملبادرات البحث والتنمية  التكنولوجية املنشأ حديثاً

  .واالبتكار على أساس تنافسي
على البحث والتنمية تركيزا ) العام واخلاص(وينبغي أن يركز إمجايل اإلنفاق 

ولية، وعلى أولويات شديدا على جماالت نقاط القوة البحثية اليت هلا أسس مرجعية د
  .البحث القومية

ن تقدم حوافز لربط مراكز االمتياز البحثي باجلامعات الرائدة أوينبغي للحكومة 
يف ااالت املتالزمة، مبا يف ذلك االشتراك يف تعيني الباحثني، واإلشراف التعاوين 

لبحثي توراه وما بعد الدكتوراه، واالشتراك معا يف خطط التعاون اكعلى طالب الد
  .الدولية
حوافز للتعاون البحثي الذي تشارك فيه اجلامعات  قد ترغب احلكومة يف تقدميو

لعملية تنافسية تتماشى وينبغي إيالء العناية  .ومعاهد البحوث والشركات يف مصر
يف التعليم اجلامعي داخل املراكز العلمي دماج البحث إلمع مبادرة االمتياز األملانية 

  .العليا الرئيسية ومعاهد الدراسات
للحكومة، مبرور الوقت، أن تنفذ برناجما كبريا لالستثمار االستراتيجي يف وميكن 

  .أحدث البىن األساسية البحثية
ينبغي للحكومة أن تعمل على إصدار تقرير قومي سنوي عن حالة نظام و

واالبتكار يف مصر، يقارن قدرة مصر وأداءها باجلهات الدولية  والتنميةالبحث 
  .املتخذة أساسا للمقارنة
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  احلواشي

  
  .تقدير يستند إىل مقابالت جرت مع رؤساء عدة جامعات ١
يأيت الرقم املبني هنا من قاعدة بيانات أخرى ). Scopus(ترتيب البلدان اخلاص يئة سكوبوس  ٢

  .١٢و ١١ة يف الشكلني غري تلك املستخدم
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  املراجع

يأيت الرقم املبني هنا من قاعدة بيانات أخرى ). Scopus(ترتيب البلدان اخلاص يئة سكوبوس 
  .١٢و ١١غري تلك املستخدمة يف الشكلني 

". خطة مقترحة إلعادة هيكلة منظومة العلوم والتكنولوجيا يف مصر). "٢٠٠٦(على الشافعي 
  .ث العلميوزارة البح

The World Bank (2003), “Knowledge economies in the Middle East and North 
Africa: toward new development strategies,” International Bank for 
Reconstruction and Development/World Bank. 

World Economic Forum (2008), Global Competitiveness Report 2007-2008. 
Washington D.C. 
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  املالية اجلوانب -الفصل الثامن

املوارد املالية للتعليم العايل والتحديات مدى توافر هذا الفصل  يبحث
زيادة عدد الطالب املقيدين يف التعليم إىل اليت تواجهها مصر يف سعيها 

مويل ويناقَش الت. بأسلوب يتسم باالستدامة املاليةاجلودة واالرتقاء بالعايل 
ويختتم . تنظيم املوارد وختصيصها واستخدامها وتأثري العدالةزاوية من 

تشمل التوصيات املتعلقة باحلاجة  ،الفصل بسلسلة من النتائج والتوصيات
إىل ختصيص تستند آليات وتنفيذ موارد إضافية للتعليم العايل تعبئة إىل 

  .ممارسات إدارية فعالة ومبتكرةحفز األداء من أجل 

  مقدمة 
قدرة احلكومة على االضطالع خبطتها الرئيسية لتوسيع نظام التعليم العايل مع  إن

ففي . ملوارد املاليةاترتكز إىل حد كبري على توزيع  نفسهيف الوقت حتسني جودته 
السنوات األخرية قامت الدولة بتنفيذ عدد من الربامج اإلصالحية اليت كان هلا أثرها 

عايل، وحتديدا تشجيع إنشاء املزيد من اجلامعات واملعاهد اخلاصة على متويل التعليم ال
الطالب جمموعات دراسية من بعض بتحصيل رسوم والسماح للجامعات احلكومية 

ولعل التحدي األكرب يف . أن الدستور يكفل جمانية التعليم للجميعمن رغم على ال
ياسات إضافية لضمان السنوات القادمة يتمثل يف زيادة تلك اإلجراءات وتطبيق س

  .ة مستمرة للتمويل، وذلك لدعم تنمية التعليم العايل وتطويرهاستراتيجيوضع 
املدى الية على املوارد وآفاق استدامة امللتمويل لومن أجل تقييم الوضع احلايل 

  :هذا الفصل النواحي التالية يبحث، البعيد
 التايل التعليم  يف مرحلةبالقدر الكايف مصر  تستثمرهل  :تعبئة املوارد

 ؟للمرحلة الثانوية
 هل يتم توزيع املوارد العامة بشكل يشجع  :ختصيص املوارد وتوزيعها

 على االبتكار والتجديد ويكافئ  األداء؟
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 م املوارد املتاحة  :استخدام املواردستخد؟بكفاءة وفعاليةهل ت 
 موعات على  األموال العامةهل يتم توزيع  :العدالةاملختلفة السكانية ا

  عادل؟بأسلوب يف اتمع املصري 
  تعبئة املوارد

  التمويل احلكومي
النسبة إىل بالنظر  ،يف مصرميول بسخاء  العايلالتعليم  يبدو للوهلة األوىل أن

فقد ، ١-٨اجلدول يبني وكما . مليزانية اإلمجالية للتعليمالكبرية اليت ميثلها يف ا
  .٢٠٠٠منذ عام  يف املائة ٢٩وئة يف املا ٢٦تأرجحت تلك النسبة بني 

  اإلنفاق احلكومي على التعليم: ١- ٨اجلدول 
كنسبة ميزانية احلكومة  السنة

 من الناتج القوميمئوية 
 اإلمجايل

اإلنفاق العام على التعليم 
من الناتج كنسبة مئوية 

 القومي اإلمجايل

من كنسبة مئوية التعليم 
 ميزانية احلكومة

كنسبة التعليم العايل 
 من ميزانية التعليمئوية م

 28,9 14,7 غري متاحة غري متاحة ٢٠٠٠
  27,8 14,7 غري متاحة غري متاحة ٢٠٠١
 27,3 14,3 6,0 غري متاحة ٢٠٠٢
٢٠٠٣ 30,1 4,7 17,9 27,7 
٢٠٠٤ 30,0 4,3 16,3 27,7 
٢٠٠٥ 33,6 4,1 13,2 26,1  
٢٠٠٦ 30,4 3,8 12,6 28,1 
 غري متاح 12,7 3,7 28,8 ٢٠٠٧

 الصفحة، ٢٠٠٧، )٢٠٢٢- ٢٠٠٧(اخلطة الرئيسية للتعليم العايل يف مصر : وزارة التعليم العايل :املصدر
  .)٢٠٠٨(ات التعليم، البنك الدويل ءقاعدة بيانات إحصا .من النسخة اإلجنليزية ٢٦

منظمة التعاون وتبدو هذه النسبة مرتفعة إىل حد ما إذا ما قورنت ببعض دول 
  .٢-٨اجلدول ، كما يتضح من ان االقتصاديوالتنمية يف امليد
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نسبة اإلنفاق على التعليم العايل من ميزانية التعليم يف بعض الدول : ٢-٨اجلدول 
  املختارة

 نسبة اإلنفاق على التعليم العايل من ميزانية التعليم الدولة
 23,0 الدامنرك

 29,0 فنلندا
 21,4 أملانيا

 25,3 أيرلندا
 33,5 مجهورية كوريا

 25,5  السويد
 21,6 اململكة املتحدة

 37,1 الواليات املتحدة األمريكية
متوسط دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

 24,2 االقتصادي

 28,1 مصر
 21,1 روسيا
 36,3 األردن
 26,0 تركيا

 Education at a Glance ؛)٢٠٠٧(مبصر واألردن  انمج األمم املتحدة اإلمنائي اخلاصبرنا تقريرا: املصدر
(OECD, 2008).  

تعليم العايل يف ميزانية اليت حيظى ا ال املميزةومع ذلك، وعلى الرغم من املعاملة 
حجم التمويل الفعلي قد تناقص بشكل ثابت ألن نصيب التعليم يف فإن  التعليم

فضا على قد اخن الناتج القومي اإلمجايلامليزانية العامة ونسبة امليزانية احلكومية إىل 
إىل  يف املائة  ٦ومن  يف املائة ١٣إىل  يف املائة ١٨مدار السنوات القليلة املاضية من 

النتيجة النهائية توضح فإن  وهكذا). ١-٨اجلدول  انظر(على التوايل  يف املائة  ٣,٧
قد اختذت اجتاها  الناتج القومي اإلمجايلأن نسبة اإلنفاق العام على التعليم العايل إىل 

  .١-٨كما يتضح من الشكل رقم  ٢٠٠٢ازليا يبعث على القلق منذ عام تن



   ةاجلوانب املالي 280
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر  

  )٢٠٠٦-٢٠٠٢(الناتج القومي اإلمجايل من اإلنفاق العام على التعليم العايل  حصة ١- ٨الشكل رقم 

  .)٢٠٠٨(وزارة الدولة للبحث العلمي  :املصدر 

إلنفاق العام وإذا نظرنا إىل تلك النتائج يف السياق العاملي، لوجدنا أن معدل ا
منظمة التعاون على التعليم يف مصر حاليا يعادل متوسط ذلك املعدل يف دول 

ولكنه يقل بكثري عن الدول صاحبة األداء األفضل يف  والتنمية يف امليدان االقتصادي
مصر فإن  وعلى مستوى العامل العريب. ذلك اال مثل الدامنرك وفنلندا والسويد

معظم شقيقاا باستثناء تونس اليت تنفق أكثر من مصر  تتفوق بنسبة طفيفة على
  .)٣-٨اجلدول ( لتطوير نظام التعليم العايل لديها يف املائة ٥٠حبوايل 
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ى التعليم العايل إىل الناتج القومي اإلمجايلاإلنفاق العام عل
الناتج القومي اإلمجايل

)النسبة املئوية( )جنيه مصريمليار (

اإلنفاق احلكومي على التعليم العايل كنسبة 
 إلمجايلمئوية من الناتج احمللي ا
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  )٢٠٠٦(معدالت اإلنفاق العام علي التعليم العايل  ٣- ٨اجلدول 
 من ميزانية التعليمكنسبة مئوية اإلنفاق على التعليم العايل  الدولة

 1,6  الدامنرك
 1,7 فنلندا
 0,9 أملانيا

 1,0 أيرلندا
 0,6 مجهورية كوريا

 1,5 السويد
 0,9 اململكة املتحدة

 1,0 الواليات املتحدة األمريكية
متوسط دول منظمة التعاون والتنمية 

 1,1 يف امليدان االقتصادي

 1,1 مصر
 0,8 الصني
 0,7 اهلند

 0,7 األردن
 2,6 ماليزيا
 0,9 املغرب
 0,8 روسيا
 1,5 تونس
 1,2 تركيا

 ،"التعليم يف حملة" ،)٢٠٠٨(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  :املصدر
إحصائيات وزارة التعليم  ،Global Education Digest 2005) ٢٠٠٥(اليونسكو  ،٢٠٠٨

  .)٢٠٠٦( يةصرامل العايل
دو منخفضا وينعكس ذلك التطور يف مستوي اإلنفاق على كل طالب حيث يب

  .٤-٨نسبيا كما يتضح من اجلدول 
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  معدل اإلنفاق على كل طالب يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية :٤- ٨اجلدول 

  ).ب٢٠٠٨(، البنك الدويل )٢٠٠٨(وزارة الدولة للبحث العلمي : املصدر

اجلامعات احلكومية صارت مزدمحة للغاية وتعاين من نقص فإن  ونتيجة لذلك،
جهزة واملواد حاد يف املوارد من ناحية أعضاء هيئة التدريس والبنية األساسية واأل

كما أن هناك اعترافًا واسع النطاق بأنه عندما اجتمعت الزيادة السريعة يف . التعليمية
عدد املقيدين بالتعليم العايل مع نقص املوارد، أدي ذلك إىل املزيد من التدهور 

  .والتراجع يف جودة التعليم يف معظم مؤسسات التعليم العايل احلكومية
على جودة التعليم نسبة عدد الطالب إىل عدد ومن املؤشرات الرئيسية 

املدرسني، فالزيادة يف نسبة عدد الطالب مقارنة بعدد املدرسني كانت أكرب يف مصر 
منها يف أية دولة أخرى من الدول الرئيسية يف منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط 

  .٥-٨اجلدول كما يتضح من 
  درسني يف التعليم العايلنسبة عدد الطالب إىل عدد امل: ٥- ٨اجلدول 
 2002 1990 الدولة

 11,8 14,1  اجلزائر
 29,7 21,3 مصر
 20,4 22,5 إيران

 29,3 23,1 األردن
 12,9 15,8 لبنان

 18,7 13,7  املغرب
 20,4 15,1 تونس

 20,9 15,9 متوسط النسبة يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا
  ).أ٢٠٠٨(البنك الدويل  :املصدر

 ما يعادهلا بالدوالر  األمريكي  *بالقيمة الثابتة للجنيه املصري بالقيمة احلالية للجنيه املصري السنة

2004/2003 4 381 4 381 711 

2005/2004 4 609 4 179 695 

2005/06 3 989 3 581 623  
2007/2006 5 200 4 990 874 
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رغم اخنفاض معدالت اإلنفاق بهة الطلب املتزايد على التعليم العايل وملواج
 ‘١’ :تشمل العنصرين التاليني تعبئة املواردة لاستراتيجي اعتمادالعام، قامت احلكومة ب

السماح للمؤسسات التعليمية احلكومية  ‘٢’تشجيع منو التعليم العايل اخلاص، 
اضى رسوم الدراسة من الطالب تق بإحلاق الطالب بربامج خاصة يتم من خالهلا

 ).مثل نظام االنتساب والربامج اليت تدرس بلغات أجنبية(

  متويل التعليم الفين والتدريب املهين
  التمويل احلكومي

من خمصصات امليزانية  احلكومييتم متويل التعليم الفين والتدريب املهين 
الرأمسالية يف الفصل والتكاليف زانية األول والثاين من امليالبابني يف املتكررة النفقات (

وتشري أحدث البيانات املتاحة إىل أن تكلفة الفرد الواحد للطالب املقيد  .)الثالث
جنيها مصريا يف  ٢٢٥لسنة دراسية كاملة يف املدارس الفنية أو املهنية تبلغ حوايل 

. مصرياجنيها  ١ ٢٥٠تلك التكلفة يف كلية فنية تصل إىل ما يقرب من أن حني 
 ١ ٠٥٠تكلفة الطالب الواحد يف مراكز التدريب املهين تتراوح بني فإن  كذلك

مراكز التدريب املهين املشار إليها تغطى فإن  ومع ذلك. جنيها مصريا ١ ٢٥٠و
مجيع مراكز التدريب اليت مت التعرض هلا يف الفصلني الثاين واخلامس، واليت تشمل من 

نتجة الذي يقدم دورات تدريبية قصرية بشكل غري بني ما تشمل مشروع األسر امل
وحىت تتضح الصورة رمبا يكون . بالفعل يف سوق العمل املوجودينرمسي لألشخاص 

من األنسب أن تكون املقارنة بني تلك التكلفة وتكاليف النوعني اآلخرين من 
  .كاملالدراسي اللعام يف لكل متدرب الوحدة املؤسسات قائمة على حساب تكلفة 

وإذا نظرنا إىل حقيقة أن مراكز التدريب املهين بصورة إمجالية تقوم سنويا 
ألفًا فقط من املتدربني لوجدنا أن تكلفة  ٤٠ألفًا إىل  ٣٠بتدريب حوايل من 

كذلك ترتكز خمصصات امليزانية . جنيه مصري ٤٥٠٠املتدرب الواحد تقترب من 
خالت مثل دفقًا ملقاييس املق، كما تتحدد وبشكل كبري على خمصصات العام الساب

قيود امليزانية العامة قد فإن  ومع ذلك. أعداد الطالب واملدرسني وليس وفقًا للنتائج
أدت إىل تقليص املخصصات اخلاصة مبراكز التدريب املهين يف السنوات اليت سبقت 

  .اجلولة احلالية من اإلصالحات
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  فرض ضرائب على األجور 
فهوم اجلديد نسبيا يف مصر برنامج صغري يستخدم من بني األمثلة علي هذا امل

لتمويل صندوق تديره وزارة القوى العاملة واهلجرة وقد أُنشئ هذا الصندوق الذي 
يقوم فقط على مشروعات مملوكة للدولة يف أوائل الثمانينات من القرن املاضي، 

معه ولكنه ظل ينخفض بشكل متعاقب على مدار السنني حىت أصبح إمجايل ما جي
قام  ٢٠٠٣ويف شهر أبريل من عام . مليون جنيه مصري ٢٠سنويا يقل حاليا عن 

جملس الشعب بتعديل قانون العمل الذي صار حاليا يفرض إنشاء صندوق لتمويل 
على الربح الصايف  يف املائة ١التدريب يتم متويله من خالل فرض ضريبة مقدارها 

  . يت يعمل ا ما يزيد عن عشرة أشخاصوال) اخلاضعة ألحكام القانون(ت آللمنش
مليون جنيه  ٤٠٠و ٣٠٠ومن املتوقع أن تأتى الضريبة حبصيلة تتراوح بني 

الغرض من صندوق متويل التدريب أن يكون مبثابة آلية فإن  كذلك. مصري كل عام
إلدارة الصناديق األخرى مثل املخصصات احلكومية اخلاصة أو التمويل الذي يتم 

ويأيت إصدار قانون العمل املعدل بعد . هات املاحنة والشركاء الدولينيتلقيه من اجل
العديد من املناقشات اجلوهرية يف السنوات األخرية خبصوص جدوى إنشاء صندوق 

وقد ظهرت احلاجة إىل وسيلة مستمرة لتمويل التعليم الفين . قومي للتدريب
سات اخلاصة بتنمية بيان السياوالتدريب املهين كإحدى األولويات من خالل 

وقد أوصى . الذي أصدره الس األعلى لتنمية املوارد البشرية املهارات يف مصر
مايو (حلكومة ا الذي أعدته تقرير اللجنة الفرعية للتوظيف والتعليم والتدريب

بضرورة تطوير عدد من اخليارات لتوفري مصادر بديلة لتمويل التعليم الفين ) ٢٠٠٥
  .والتدريب املهين

أن التقرير مل خيص بالذكر إمكانية فرض ضريبة للتدريب، فإنه من رغم على الو
بغض (قدم بالفعل منوذجا متويليا إرشاديا ميكن من خالله استخدام أحد الصناديق 

كمصدر مباشر لتمويل مؤسسات التدريب والتركيز من ) النظر عن مصادر متويله
من النموذج احلايل املدفوع بالعرض  جديد على املعايري املدفوعة بالطلب بدالً

وكنتيجة لذلك قامت احلكومة بدعوة منظمة العمل ). والذي يتم متويله من امليزانية(
الدولية لتقدمي خطة مفصلة من أجل إنشاء صندوق قومي للتدريب يقوم على اخلربة 

وقد أكدت خطة . ٢٠٠١الدولية، وهذا بالفعل ما فعلته املنظمة يف أوائل عام 
نظمة أيضا على احلاجة إىل استخدام صندوق معني يف توفري التمويل على أساس امل

وختمت منظمة العمل الدولية . تنافسي للمشروعات اليت تلىب مطالب سوق العمل
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وبناء . تقريرها املطروح باإلشارة إىل أمهية إنشاء صناديق للتدريب بالشكل املناسب
 العديد من األماكن األخرى، حددت على معرفتها وخربا بصناديق التدريب يف

املنظمة املخاطر الكامنة وضمنتها تقريرها الذي سلمته إىل احلكومة، واليت تشمل 
 )ب( ،املشاركة الفعالة والنشطة من أصحاب العمل) أ( :نقصا يف العناصر التالية

املوضوعية ) ج( ،الصناديق على نطاق واسعمع نشر التركيز على األولويات 
 ،التقييم الدقيق للنتائج والتعلم من النتائج احملققة )د( ،الحترافية يف توزيع الصناديقوا
 .والبريوقراطية غري املطلوبةاملثقلة اإلدارة  يف ظلالكفاءة وحتديدا  )ه(

  ديدةاجلبادرات امل
اجلديد بوسعه أن يستمد بعض اإلرشاد والنصح من  صندوق متويل التدريبإن 
ففي املشروع األول قامت احلكومة  .ت ما احلكومة مؤخراشروعني قامخالل م

اعتمادا على التمويل الذايت ومشاركة البنك الدويل يف التمويل بإنشاء مشروع رائد 
لتنمية املهارات بتمويل صغري يشبه إىل حد ما النموذج اإلرشادي املقترح من خالل 

وذلك من أجل جتربة طرق ، تقرير اللجنة الفرعية للتوظيف والتعليم والتدريب
أما املشروع الثاين، وهو مشروع إصالح التعليم الفين . تشغيل أي صندوق

والتدريب املهين املمول من االحتاد األورويب، فسوف ينشئ جمموعة من عالقات 
ومن املنتظر . الشراكة بني الشركات الصناعية ومراكز التدريب على املستوى احمللى

  .كة تلك مبثابة عمالء محتملني للصندوقأن تكون مشروعات الشرا
وتتم إدارة املشروعني عن طريق وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية اليت سوف 
تعول كثريا على ضمان التنسيق والتعاون من خالل الس األعلى لتنمية املوارد 

قانون  وال يتبقى سوى أن نرى كيف سيتم تنفيذ البنود املختصة بذلك من. البشرية
وتجرى حالياَ مشاورات بني الوزارات ومع الشخصيات الصناعية . العمل املعدل

لمجلس لإضافة إىل ذلك ينبغي . الرائدة ومن املُرجح النظر يف العديد من البدائل
مفروضة  ال تزالاألعلى لتنمية املوارد البشرية النظر يف مستقبل تلك الضريبة اليت 

اململوكة للدولة وتلك املُستخدمة من جانب وزارة على املشروعات واألعمال 
القوى العاملة واهلجرة كما ينبغي أن تنظر يف كيفية توجيه األموال القادمة من 
مصادر دولية، فبعض املاحنني يقومون بتمويل الوزارات كلٍ على حدة بشكل مباشر 

مون بتمويل كما أن بعض املاحنني يقو). يتم مناقشة ذلك يف جزء الحق من البحث(
الصندوق االجتماعي للتنمية والذي يعد بدوره مصدرا لتمويل املشروعات املرتبطة 
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بالتعليم الفين والتدريب املهين من خالل برنامج تنمية املوارد البشرية وبرنامج تنمية 
  .اتمع احمللي التابِعني له
  رسوم السلع واخلدمات

مثل الدورات التدريبية (دمات التدريبية ميكن ملراكز التدريب املهين أن تبيع اخل
مثل املقررات (أو املواد ) إنتاج الطالب على سبيل املثال(والسلع ) املُتعاقَد عليها

وتقوم بعض الوزارات واهليئات بعمل ترتيبات خاصة ميكن من ). واملواد الدراسية
ل بعد خصم النفقات مث(خالهلا استخدام نسبة من صايف دخل تلك املبيعات 

ولكن اجلزء . على شكل حوافز تمنح للعاملني) تكاليف اإلنتاج أو مرتبات العاملني
األكرب من صايف الدخل ينبغي حتويله مبقتضى القانون إىل وزارة املالية دون عائد ربح 

  .صايف للمراكز نفسها
وقد أجرى الصندوق االجتماعي حتليالً ظهر فيه مدى أمهية ذلك النوع من 

  :نواحي التاليةالدخل يف ال
 قبل  امراكز التدريب املهين التابعة للقطاع العام واليت توفر تدريب

 يف املائة ٩٠(مليون جنيه مصري  ١٢حصلت على حوايل  :اخلدمة
من  يف املائة ٣٠وهو ما يعادل تقريبا ) تقريبا من اخلدمات التدريبية

اكز يف عام مليون جنيه املقدمة هلذه املر ٤٢امليزانية املقدرة بنحو 
. فقط من ذلك العائد يف املائة ١٥وقد احتفظت املراكز ب . ٢٠٠٠

يف  ٨٠أما نسبة  يف املائة ٥كذلك حصل املتدربون أنفسهم على نسبة 
  .املتبقية فتم استخدامها كنفقات أو أعيدت إىل وزارة املالية املائة

 ت حصل :مراكز التدريب املهين اليت توفر التدريب يف أثناء اخلدمة
معظمها تقريبا من اخلدمات التدريبية (على ستة ماليني جنيه مصري 

اليت تدار بواسطة  احلكوميةأن بعض املشروعات واملراكز من رغم على ال
ويعادل هذا املبلغ ). وزارة الزراعة حتقق نسبة مبيعات كبرية من السلع

م نفسه من امليزانية املقدمة هلذه املراكز يف العا يف املائة ٣٣حوايل 
 يف املائة ٥٤واحتفظت املراكز بنحو . مليون جنيه ١٨واملقدرة بنحو 

يف  ٣٧واستخدمت نسبة  يف املائة ٩من الدخل وحصل املتدربون على 
 .تقريبا كنفقات أو أُعيدت إىل وزارة املالية املائة
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 مراكز التدريب املهين اليت توفر التدريب للجماعات احملرومة: 
مجيعها تقريبا من (من مثانية ماليني جنيه مصري  حصلت على ما يقرب

تقريبا من امليزانية املخصصة لتلك  يف املائة ٩٠وهو ما يعادل ) بيع السلع
. املراكز يف نفس العام واليت قدرت بتسعة ماليني جنيه مصري

من الدخل وحصل املتدربون  يف املائة ٣٧واحتفظت تلك املراكز حبوايل 
كنفقات أو ) يف املائة ٦٠(هبت النسبة املتبقية وذ يف املائة ٣على 

  .أعيدت إىل وزارة املالية
أما القضية الثانية اليت عادة ما تشري إليها مراكز التدريب، وهى نقص موارد 
التدريب واملعدات الكافية يف املراكز اليت توفر خدمات التدريب، فهي املشكلة 

تكلفة املعدات فإن  بتلك املراكز، وعلى عكس النفقات اخلاصة بالعاملني. األكرب
واألجهزة يتم التعامل معها من خالل املخصصات الرأمسالية يف امليزانيات بدال من 
النفقات الدورية، ومن األمور املثرية للجدل هل هذا يعد نوعا من القيود يف احلقيقة 

الرغبة يف  وقد ثبت أن املاحنني والشركاء الدوليني على سبيل املثال لديهم. أم ال
االستثمار يف رأس املال ولذلك يقومون بني احلني واألخر بتزويد مراكز التدريب 

أن ذلك ميكن أن من رغم على الباملعدات واألجهزة أو بتحديث تلك املراكز 
. يتحول ليكون استثمارا تدرجييا حيث ال يتم بالضرورة توزيع املعدات بشكل فعال

مراكز التدريب املهين جتد أنه من فإن  غري الكافية،وبسبب امليزانيات الدورية 
الصعب صيانة املعدات والتجهيزات بالشكل الكايف، وكذلك جتد أنه من الصعب 
ضمان استخدام تلك املعدات بكفاءة وبأقصى طاقتها، وخباصة ألنه من الصعب 

  .التأكد من أن املعلمني قد تلقوا تدريبا كافيا على استخدامها
ملواجهة التحدي اخلاص بارتفاع تكلفة االستثمار يف معدات  ويف سعيها

 التدريب بدأت احلكومة مشروعا مبتكرا إلنشاء جمموعات التجديد الفين املتكامل
مدرسة ثانوية فنية لتخريج فنيني من الدرجة  )أ(: منها تشمل كل جمموعةاليت 

ج مدربني فنيني أو فنيني كلية تعليم صناعي أو تعليم فين متقدم لتخري )ب(الثانية، 
وتشمل . مركز تدريب مهين لتوفري التدريب أثناء العمل )ج(من الدرجة الثالثة، 

العالية لالستثمار يف املعدات غالية الثمن  تقاسم التكلفةفوائد إنشاء تلك اموعات 
 إىل جانب خلق حالة من التعاون والتفاعل لتبادل الفائدة بني مقدمي التعليم الفين

  .والتدريب املهين
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  التمويل اخلاص للتعليم العايل
يعتمد على القطاع العام بشكل شبه حصري  ظل نظام التعليم العايل يف مصر

وكانت اجلامعة األمريكية بالقاهرة هي االستثناء . ات من القرن املاضييحىت التسعين
ن صدر قانو ١٩٩٢ويف عام . ١٩١٩ها يف عام ئالوحيد لوقت طويل منذ إنشا

اصة وتنظيم ذلك اخلامعات اجل، للترخيص بإنشاء ١٠١جديد، هو القانون رقم 
فُتحت أربع جامعات جديدة أبواا الستقبال الطالب  ١٩٩٦ويف عام . النشاط

مث جمموعة أخرى من ست جامعات  ٢٠٠٠أعقبها مخس جامعات أخري يف عام 
إضافة إىل . أطرافهاوتقع معظم تلك اجلامعات يف القاهرة أو على . ٢٠٠٦يف عام 

 ن تعمل ومتارس نشاطها لبضعة أموعة من املعاهد العليا اخلاصة بذلك مت السماح
ومعظمها يف الغالب عبارة عن . رغم غياب اإلطار التشريعي املناسببعقود 

مؤسسات حتظى بدعم ومساندة دولية وتعمل وفقًا ملعايري املؤسسات األكادميية يف 
  .صادياالبلدان املتقدمة اقت

وحتظى مؤسسات التعليم العايل اخلاصة بإعفاء ضرييب، ويعتمد منوذج العمل 
اليت يدفعها الطالب لتغطية نفقات التشغيل،  رسوملديها بشكل كامل تقريبا على ال

ألف جنيه مصري يف اجلامعات  ٤٠و ٣٠سنويا ما بني  رسوموتتراوح تلك ال
تدبني من اجلامعات ناء هيئة التدريس املاخلاصة األكثر متيزا كما تعتمد على أعض

وعلى خالف اجلامعة . احلكومية بنظام الدوام اجلزئي لتخفيض نفقات التدريس
اجلامعات اخلاصة اجلديدة تركز بشكل أساسي على فإن  األمريكية بالقاهرة،

 لالعتمادمية لقوالهيئة ومع بدء عمل ا. الطالب يف مرحلة الليسانس والبكالوريوس
وقيامها بتطبيق قواعد أكثر حزما خبصوص احلد األدىن من لتعليم دة اجو نضماو

أعضاء هيئة التدريس املنتدبني بشكل كامل أو بنظام الدوام الكلى، رمبا تضطر تلك 
  .املؤسسات اخلاصة إىل تعديل خطط االستمرارية املالية لديها

مجايل للطالب وميثل الطالب امللتحقون بالقطاع اخلاص حوايل خمس العدد اإل
ويتركز معظم هؤالء ) ٦- ٨اجلدول ( ين يف قطاع التعليم العايل يف مصر قيدامل

 قيدفال. الطالب يف املعاهد العليا اليت تقوم مبهمة أكثر احترافية من اجلامعات
يف  ٢يزال هامشيا، حيث يقل عدد الطالب املقيدين ا عن ال باجلامعات اخلاصة 

  .الب اجلامعاتمن إمجايل عدد ط املائة
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  ا قيدمؤسسات القطاع اخلاص ونسب ال ٨- ٦اجلدول 
عدد الطالب  عدد املؤسسات 

 املقيدين
صة من إمجايل عدد احل

 (%) املقيدين
 1,9 329 48 17 امعاتاجل
 16,8 211 428 121 علياالعاهد امل
 1,4 241 34 22 التكنولوجيةكليات ال

 20,1 781 510 160 اموع
  .)٢٠٠٨(حدة التخطيط االستراتيجي، وزارة التعليم العايل و: املصدر

ويرى كثري من أصحاب مشروعات التعليم العايل اخلاصة أن اإلطار التنظيمي 
احلايل واحلوافز املمنوحة ال يشجعان على حدوث منو سريع يف التعليم اخلاص، 

يف ذلك النطاق وعادة ما يشريون إىل بعض العوائق اليت حتول دون املزيد من التوسع 
من جانب القطاع اخلاص مثل الرقابة احلكومية الشديدة واللوائح الروتينية املعقدة، 
وانعدام الشفافية فيما يتعلق بالقرارات اخلاصة بافتتاح برامج تعليمية جديدة وغياب 

  .احلوافز املالية مبا فيها املساعدات املقدمة للطالب
  التكلفة تقاسم

دراسية من رسوم كومية من الناحية النظرية بأن تتقاضى ال يسمح للجامعات احل
من الدستور اليت تؤكد حتديدا على  ١٧الطالب كما تنص على ذلك املادة رقم 

وال يدفع الطالب سوى رسوم تسجيل حمدودة . جمانية التعليم على كل املستويات
ولكن من  .جنيها مصريا سنويا ١٢٠وبعض الرسوم اإلدارية اليت تصل إىل حوايل 

 ،التكلفة تقاسمجانب أخر ظهرت يف السنوات األخرية أنواع متعددة من عملية 
وذلك يف شكل برامج يتم تدريسها بلغات أجنبية وبرامج مشاركة لفئات خاصة من 

الدروس اخلصوصية تقدم خدمات فإن  إضافة إىل ذلك،). نظام االنتساب(الطالب 
أن الدخل الوارد من تلك من رغم على السات تعليمية مكملة ملا تقدمه تلك املؤس

  .الدروس ال يصب بشكل مباشر يف املؤسسات التعليمية
قامت العديد من الكليات احلكومية بتشجيع من  -برامج دراسية بلغات أجنبية

. احلكومة بافتتاح شعب خاصة يدرس فيها الطالب باللغة اإلجنليزية أو الفرنسية
على أساس تنافسي نظرا لقيمتها امللحوظة فيما يتعلق  بتلك الربامج قيدويقوم ال

وتقوم تلك الربامج بقيد عدد حمدود من الطالب . بالفرص املتاحة يف سوق العمل
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بتلك  قيدوتتشابه املتطلبات األكادميية لل. لتوفري بيئة تتميز جبودة عالية للتعليم والتعلم
 رسوملطالب امللتحقني ا يدفعون الربامج مع مثيالا من الربامج املعتادة ولكن ا

- ٢٠٠٦ويف العام الدراسي . دراسية تصل إىل مخسة آالف جنيه مصري سنويا
برناجما توجد بشكل رئيسي يف  ٤٧بلغ عدد الربامج العاملة ذه الطريقة  ٢٠٠٧

وحتظى ثالث جامعات هي عني مشس . كليات اهلندسة والتجارة والزراعة واحلقوق
عدد الطالب  ال يزالومع ذلك . ندرية بنحو نصف هذه الربامجوالقاهرة واإلسك

املقيدين بتلك الربامج متواضعا نسبيا حيث يصل إمجايل عددهم إىل مخسة آالف 
  .طالب

حتظي برامج التعليم املوازي اليت مت تطويرها يف اجلامعات  -برامج االنتساب
امج الطالب من خرجيي احلكومية بالعدد األكرب من الطالب، حيث تقبل تلك الرب

املدارس الثانوية الذين يقل جمموع درجام العملية عن أقرام املقيدين يف الربامج 
ويف املقابل يلتزم الطالب املقيدون يف برامج املشاركة تلك املعروفة باسم . املعتادة

الدراسية اليت تقل عن تلك اليت يدفعها الطالب  رسومبسداد جزء من ال" االنتساب"
تزيد  رسوممللتحقون بالربامج اليت يتم التدريس فيها بلغات أجنبية، ولكن تلك الا

وتبني اإلحصائيات اخلاصة . بشكل كبري عن تلك اليت يدفعها الطالب العاديون
أن الطالب املقيدين يف تلك الربامج بلغ عددهم  ٢٠٠٧-٢٠٠٦بالعام الدراسي 

ايل عدد الطالب املقيدين يف اجلامعات من إمج يف املائة ٢٣آلفًا ميثلون حوايل  ٣٤٣
احلكومية ويبدو هناك بعض االختالف يف طريقة تعامل كل جامعة مع هؤالء 
الطالب، ففي بعض احلاالت يسمح هلم حبضور احملاضرات مثل الطالب النظاميني، 

 يف املائة ٥ونظريا يسمح لنسبة . ويف حاالت أخرى يدرسون بنظام التعليم عن بعد
 رسوماوائل يف نظام االنتساب بالتحويل إىل الربامج املعتادة حبيث ال يدفعون من األ

دراسية مرتفعة وذلك يف اية العام األول من الدراسة، ولكن مل تتمكن جلنة املتابعة 
  .أثناء الزيارات امليدانية من التحقق من معدالت التحويل الفعلية

اخلصوصيني الستكمال  اللجوء إىل املدرسني أصبح - الدروس اخلصوصية
لطالب يف املدارس الثانوية تقليدا شائعا لدى األسر املصرية اليت األكادميي لإلعداد ا

على  ةمنتشر تليس يةاخلصوص الدروسأن من رغم بالو. املتوسطةتنتمي إىل الطبقة 
بالفعل يف بعض  ةموجود ا، فإالتايل للمرحلة الثانويةنطاق واسع يف مرحلة التعليم 

ومن بني جوانب  .لكليات يف اجلامعات احلكومية الكربى يف القاهرة واإلسكندريةا
تلك الظاهرة بيع الكتب الدراسية اليت يقوم بتأليفها أعضاء هيئة التدريس بالكليات 
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وقد أوضحت التجربة يف دول أخرى أن تلك املمارسات . وخباصة يف املعاهد الفنية
اد عندما يصبح األساتذة أكثر تساهالً مع هؤالء ميكن أن تنذر بتفشي حالة من الفس

  .لدراسية لزيادة فرصهم يف النجاحالطالب أو عندما يشجعوم على شراء الكتب ا
توزيع الطالب بناء  عنأدناه ملخصا للمعلومات املتاحة  ٧-٨اجلدول ويعرض 

يرية على نوعية املصروفات واملدفوعات اليت يقومون بسدادها كما يقدم نسبا تقد
ويظهر من اجلدول بوضوح أن الطالب وأسرهم . ملسامهام املالية املرتبطة بذلك

. يتكبدون بالفعل نفقات مالية كبرية ومباشرة من أجل اإلنفاق على التعليم العايل
  .ويتم حتليل مدلوالت هذا الوضع بالنسبة للعدالة يف جزء الحق من هذا الفصل

  باشرة يف اإلنفاق على التعليم العايلاملسامهات اخلاصة امل: ٧- ٨اجلدول 

متوسط املدفوع سنويا   عدد الطالب فئة املؤسسة التعليمية
 )باجلنيه املصري(

إمجايل التمويل 
 )باجلنيه املصري(

 604.1 500 12 329 48 اصةاخلامعات اجل
 070.5 1 500 2 211 428 اصةاخلعليا العاهد امل
 68.5 000 2 241 34 اصةاخلفنية العاهد امل

 الفرعياموع 
 للمؤسسات اخلاصة

510 781 3 413 1743.1 

اجلامعات احلكومية 
 )البكالوريوسمرحلة (

1 698 740 50 – 120 84.9 – 203.8 

اجلامعات احلكومية 
 )مرحلة الدراسات العليا(

199 929 500 100.0 

 137.0 400 003 343 طالب االنتساب
الطالب املقيدون يف برامج 

 يس بلغات أجنبيةالتدر
5 000 1 000 – 5 000 5.0 – 25.0 

 50.0 500 000 100 التدريس اخلصوصي
اموع الفرعي للجامعات 

 احلكومية
2 246 672 210 472.0 

  .٢٠٠٨ ،وزارة التعليم العايلاملعلومات األساسية القطرية، يدانية وتقرير املزيارات ال: املصدر
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الدراسية يف بعض األقطار العربية  رسومدل الالذي يبني مع ٨-٨اجلدول  ويبني
املختارة أن مصر مبعزل عن كل الدول األخرى املتاحة بياناا، فهي الدولة الوحيدة 

الغالبية العظمى أن ففي حني  .الدراسية رسوماليت تتبع سياسة مزدوجة فيما خيص ال
يف  الثانوية  للمرحلةالتايلتزال تتيح جمانية التعليم العام على املستوى ال من الدول 

مرحلته التمهيدية، تقوم دول أخرى بفرض رسوم دراسية على كل الطالب كقاعدة 
  .عامة، على عكس مصر وبرامج التعليم اخلاصة لديها

  )٢٠٠٠(الرسوم الدراسية يف اجلامعات احلكومية يف أقطار عربية خمتارة : ٨- ٨اجلدول 

 بدون رسوم
واملغرب ) نالنظاميو الطالب(اجلزائر ومصر 

 واليمن ةوتونس وسوري
 )الربامج اخلاصة(مصر  دوالر أمريكي ٥٠٠رسوم أقل من 

دوالر  ١٠٠٠و ٥٠٠رسوم تتراوح بني 
 أمريكي

 فلسطني

 األردن ولبنان آالف دوالر أمريكي ٣رسوم تزيد عن 
  .يقام ا مجيل ساملاليت يدانية املزيارات ال: املصدر

  احلكومية تنويع املوارد يف اجلامعات 
قامت احلكومة يف السنوات األخرية بتشجيع اجلامعات احلكومية بشكل فعال 
على تنويع مصادر الدخل لديها خبالف ما حتصل عليه من دخل حمدود يأيت من 

مثل نظام االنتساب وبرامج التدريس (الدراسية لطالب الربامج اخلاصة  رسومال
إىل أن اجلامعات بدأت تبحث عن  وأدى ذلك التشجيع). بلغات أجنبية وغريها

التعاقدية واالستشارات وبرامج التعليم  بحوثموارد إضافية من خالل التربعات وال
وتشري التقديرات إىل أن اجلامعات احلكومية . املستمر وغريها من األنشطة املتنوعة
من مواردها من خالل دخل حتصل  يف املائة ١٠تتمكن بشكل إمجايل من تغطية حنو 

يه من مصادر ذاتية فعلى سبيل املثال يسهم الدخل الذي حتصل عليه جامعة عني عل
يف   ٧٦,٣من غطاء األجور واملرتبات و يف املائة ٦,٥مشس بالطرق الذاتية حبوايل 

  .من النفقات غري املتعلقة باألجور واملرتبات املائة
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ختالف دراسية على ا ارسوممنو عدد الطالب الذين يدفعون من رغم على الو
فإن  للحصول على دخل إضايف، احلكوميةرغم جهود املؤسسات التعليمية بأنواعها و

يعتمد يف متويله على ميزانية الدولة اليت  ال يزالنظام التعليم العايل احلكومي يف مصر 
  .توفر اجلزء األكرب من تلك املوارد التمويلية

  البحوثمتويل 
االعتراف احلكومي بأمهية العلوم  رغم تزايدبو ،كما اتضح من الفصل السابع

 بحوثالتمويل املتاح للفإن  ،والتكنولوجيا يف دعم القدرة التنافسية لالقتصاد املصري
اجلامعية منخفض للغاية، مما حيد من قدرة اجلامعات على أن يكون هلا دور مهم يف 

 حصة اإلنفاق احلكومي علىفإن  ٩-٨اجلدول إنتاج املعرفة ونشرها وكما يبني 
  .البحث العلمي قد تناقصت بشكل طفيف على مدار األعوام القليلة املاضية

  اإلنفاق على البحث العلمي ٩- ٨اجلدول 

مباليني الدوالرات (القيمة   السنة
 )األمريكية

الناتج كنسبة مئوية من اإلنفاق 
 اإلمجايل احمللي

2004/2003 245 0,27 
2005/2004 251 0,25 
2006/2005 299 0,26 
2007/2006 314 0,23 

  .)٢٠٠٨(وزارة الدولة لشئون البحث العلمي : املصدر 

 الناتج القومي اإلمجايلوميثل اإلنفاق على البحث والتنمية نسبة قليلة جدا من 
أدناه، حيث تبلغ نسبة  ١٠-٨اجلدول كما هو موضح يف الفصل السابق ومبني يف 

بة تقل بعشر مرات عما تنفقه وهى نس الناتج القومي اإلمجايلمن  ٠,٢اإلنفاق 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الدول صاحبة األداء األفضل من بني دول 

  .وتبلغ فقط نصف متوسط اإلنفاق يف املنطقة العربية االقتصادي
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  إمجايل اإلنفاق على البحث والتنمية ونسبته إىل الناتج القومي اإلمجايل: ١٠- ٨اجلدول 

 الدول
التنمية إىل الناتج القومي اإلمجايل يف عام نسبة البحث و

 أو آخر عام متاح ٢٠٠٥
 3,5 فنلندا

 2,6 كوريا اجلنوبية
 2,6 الواليات املتحدة األمريكية

متوسط دول منظمة التعاون والتنمية يف 
 امليدان االقتصادي

2,2 

 1,4 الصني
 1,2 روسيا

  1,2 أوكرانيا
 1,0 ار
 0,9 اهلند

 0,6 بولندا
 0,2 مصر

 0,4 *متوسط املنطقة العربية
 0,39 ماليزيا
 0,14 املغرب
 0,58 تركيا

  .)١٩٩٨(اليونسكو*: مالحظة

الرقم القياسي للتنمية  ،OECD (2006), Science, Technology and Industry Scoreboard 2005 :املصدر
التقرير القُطري : م العايل يف مصرالتعلي ،٢٠٠٥، برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالذي أعده البشرية 

 املكتب اإلحصائي للجماعاتبيانات  :مركز العلوم وتكنولوجيا املعلوماتعن ماليزيا من بيانات  .)٢٠٠٨(
  .٢٠٠٦األوروبية لعام 
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  ة للتمويل املستمراستراتيجيصياغة 
ام عاليت حددا وزارة التعليم العايل لهداف األتقترح استراتيجية مخاسية لبلوغ 

تعبئة حصة أكرب من النفقات العامة للتعليم من الناتج احمللي اإلمجايل، ‘ ١’: ٢٠٢٢
زيادة تنويع املوارد يف ‘ ٢’ ،مع زيادة متناسبة يف اإلنفاق على التعليم العايل

إىل  اجلامعات واملعاهد احلكومية، مبا يف ذلك مستويات أعلى لتقاسم التكاليف
حلوافز ملواصلة منو إلغاء  احلواجز وتوفري ا‘ ٣’ ،جانب الدعم الطاليب املناسب

شبه املهنية والفنية ذات الربامج املشاركة يف توسيع نطاق ‘ ٤’ ،القطاع اخلاص
إنشاء أساليب للتعليم من بعد تكون ‘ ٥’ ،التوجه العمليالقصرية وذات  املقررات

  .الطالب مجوعتلتحق ا نسبة كبرية من 

   التمويل احلكوميزيادة 
على التعليم بشكل عام وعلى  احلكوميتاج مصر إىل زيادة كبرية يف اإلنفاق حت

التعليم العايل بشكل خاص، ليس فقط من أجل تغطية نسبة أكرب من النفقات 
الرأمسالية والدورية ولكن أيضا لتشجيع االستثمار يف قطاع البحث العلمي يف 

املعدل األمثل لإلنفاق العام  ال توجد صيغة مثالية لتحديد أنه ويف حني. اجلامعات
من ميزانية  يف املائة ٢٠يكون من املستحسن أن ختصص احلكومة على األقل نسبة 

من  يف املائة ١٣الدولة لقطاع التعليم وذلك حمل النسبة احلالية اليت تقدر بنحو 
نية وإذا وضعنا يف االعتبار أن احلصة اليت تذهب إىل التعليم العايل من ميزا. امليزانية

، فلن يكون من الضروري تعديل النسبة )يف املائة ٢٨حوايل (التعليم كبرية بالفعل 
لتحقيق املزيد من  يف املائة  ٢٥احلالية، إال إذا أرادت احلكومة أن ختفضها إىل حوايل 

وسينتج عن تلك التعديالت زيادة صافية . التوازن عرب مجيع قطاعات التعليم
  .مليزانية اإلمجالية للتعليميف ا يف املائة ٤٠مقدارها 

للعديد من مؤسسات التعليم العايل  اخلطريةبالنظر إىل الظروف ف ،ومع ذلك
إعداد برنامج استثماري لضخ رأس مال ضخم ملرة   النظر يف ميكناحلكومية، 

 ٢٠٢٠- ٢٠١٠وميكن تنفيذ هذا الربنامج خالل العقد . واحدة، ولبناء القدرات
بالتعليم التايل القيد يف حاالت املقبلة اجتة عن الزيادة السكانية قبل الزيادة الكبرية الن

وميكن أن يركز هذا الربنامج على حتديث القاعدة املادية . للمرحلة الثانوية
للمؤسسات احلكومية، مبا يف ذلك مبانيها ومكتباا ومعدات التعليم والبحث، فضال 

  .عن جتديد املناهج وحتسني اإلدارة
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  املواردتنويع  زيادة
يظل هو املصدر الرئيسي لدعم التعليم  التمويل احلكوميأن من رغم على ال

اجلامعات احلكومية يف كل فإن  العايل يف معظم دول العامل، كما هو احلال يف مصر،
مكان قد سعت إىل زيادة دخلها بطرق متنوعة تشمل توليد دخل جتاري من 

ات واملؤسسات اخلريية وتقدمي وتشجيع التربعات من الشرك ،األصول املؤسسية
برامج التعليم املستمر واملشاركة يف تقدمي االستشارات والتعاقدات البحثية وغريها 

أ استعراضا آلليات تنويع مصادر الدخل ٨ويقدم امللحق . من آليات توليد الدخل
  .اليت ميكن للجامعات املصرية اتباعها إضافة إىل تلك املطبقة بالفعل

ملنظور ميكن لوزاريت املالية والتعليم العايل أن تفكرا يف تنفيذ برنامج ومن هذا ا
للحوافز املالية لتشجيع اجلامعات احلكومية على توليد موارد إضافية إىل جانب تلك 
اليت حتصل عليها حاليا، وميكن أن تأخذ تلك احلوافز شكل املنح وتربعات 

تتجسد يف صيغة التمويل اليت سيتم وتعاقدات حبثية وزيادات يف امليزانية واليت 
  .مناقشتها يف اجلزء التايل اخلاص بآليات توزيع املوارد

من املهم مالحظة أنه ال توجد دولة استطاعت بشكل جوهري  ،يف الوقت نفسه
أن توسع نطاق التعليم العايل لديها مع حتسني جودته يف الوقت ذاته دون احلاجة إىل 

الدراسة، رمبا باستثناء الدول الطالب وأسرهم يف نفقات مسامهات مادية كبرية من 
نافية وسويسرا اليت تتميز بارتفاع معدالت الضرائب لديها بدرجة كبرية يسكنداال

تغطى يف البداية  ١٩٨٩دراسية شاملة يف عام  رسوم أسترالياوقد استحدثت . للغاية
يف املتوسط  يف املائة ٤٠ من نفقات الدراسة مث ارتفعت النسبة إىل يف املائة ٢٥نسبة 

يعادل ( ١٩٩٧كذلك أدخلت الصني نظاما مشاا يف عام . ٢٠٠٧حبلول عام 
مث ) من تكلفة الفرد الواحد يف املرحلة األوىل من التعليم العايل يف املائة ٢٠نسبة 

 .٢٠٠١والنمسا يف عام  ١٩٩٨يف عام  يةمهورية التشيكاجلدة وتلتها اململكة املتح
من العقد املاضي،  التسعينياتالدراسية يف كندا أثناء  رسومعفت الوقد تضا

 ٣ ٥٠٠تقدر حبوايل  اًرسوميف اهلند  النخبويةوتتقاضى كليات اهلندسة واإلدارة 
د للبل الناتج القومي اإلمجايلدوالر أمريكي سنويا، وهو ما يزيد عن نصيب الفرد يف 

  .مرات ٧,٢حبوايل 
الوزراء املصري مؤخرا أصدر سيادته بيانا للصحف ويف خطاب عام ألقاه رئيس 

إن جمانية التعليم ليست حقًا لكل مواطن ولكنها فقط حق "قال فيه ما معناه 
فالوضع احلايل يشهد وقائع غري منطقية حيث يتمكن الطالب الذين  ."للمحتاجني



 297  اجلوانب املالية 
  

٢٠١٠ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل © التعليم العايل يف مصر  

 انويةالتايل للمرحلة الثمبؤسسات التعليم  قيدينتمون إىل خلفيات متميزة من ال
أعلى بشكل غري متكافئ يف حني أم  مرتباتاألفضل وحيصلون بعد خترجهم على 

. يعتمدون على ما يدفعه دافعو الضرائب األقل منهم دخالً يف متويل ذلك التعليم
وهكذا سيصبح متويل التعليم العايل أكثر عدالة بالفعل إذا ساهم الطالب الذين 

توسط جبزء أكرب من نفقات تعليمهم وإذا ينتمون إىل أسر ذات دخل مرتفع أو م
واألقسام  احلكوميةأصبح كل الطالب خاضعني لنفس القواعد يف مجيع املؤسسات 

  .داخل تلك املؤسسات
إىل حتديد إطار قانوين واضح للمشاركة يف  العايل وزارة التعليم وحتتاج

. تلك القضيةىل إصدار اللوائح املناسبة إلصالح اجلوانب املعقدة يف إو ،النفقات
وكما سيتم مناقشته يف اجلزء اخلاص بالعدالة، فهناك احتياج إىل وضع آليات مناسبة 
ملساعدة الطالب وذلك حلماية الطالب املتميزين دراسيا والذين ينتمون إىل أسر 

 ؤسسات اخلاصةاملحمدودة الدخل وإعطاء املزيد من الطالب الفرصة لاللتحاق ب
  .الثانويةللتعليم التايل للمرحلة 

من  رسوموسيكون من املهم جدا األخذ يف االعتبار حساسية قضية دفع ال
وميكن معاجلة هذا األمر من . الناحية السياسية وذلك لتجنب أي رد فعل معاكس

خالل االجتماعات واللقاءات املشتركة واجلهود التواصلية لغرس فكرة امللكية بني 
وحشد التأييد ) وأعضاء هيئة التدريس الطالب واألسر(املسامهني املتنوعني 

وسيكون اهلدف من تلك األنشطة اخلاصة بتوحيد اآلراء إقامة . لإلجراءات املقترحة
وبني التحسينات املنتظرة يف ظروف  تقاسم التكلفةحلقة وصل واضحة بني زيادة 

ء لحكومة ورؤسالوينبغي . التعليم والتعلم اليت ستتيحها املوارد املالية اإلضافية
مؤسسات التعليم العايل أن يعتمدوا يف حتقيق ذلك اهلدف على إظهار تأثري الربامج 

  .مدفوعة األجر اليت تقدم ظروفًا تعليمية أفضل للطالب
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  اآلراء وتقاسم التكلفة يف مشال املكسيك بناء توافق: ١-٨اإلطار 
دة ما ينص الدستور املكسيكي على جمانية التعليم العام على كل املستويات وعا

كانت فكرة املشاركة يف تكلفة التعليم تواجه مبقاومة عنيفة من جانب األساتذة 
. د وهى جامعة املكسيك املستقلة القوميةب يف أكرب جامعة حكومية يف البلوالطال

أُغلقت اجلامعة ملدة عام تقريبا إثر إضراب حظي بتأييد الغالبية  ١٩٩٩ويف عام 
ألف طالب بعد أن أقترح رئيس اجلامعة  ٢٧٠غ عددهم العظمي من طالا الذين يبل

الدراسية اليت كانت تبلغ مثانية دوالرات  رسومزيادة قدرها مائة دوالر أمريكي يف ال
  .سنويا

وعلى العكس من ذلك، ويف مشال املكسيك جنح رئيس جامعة سونورا 
ة توحيد عملي ١٩٩٣بعد أن بدأ يف عام  تقاسم التكلفةاحلكومية يف إدخال فكرة 

اآلراء من أجل أن يشرح ألعضاء هيئة التدريس وللطالب مدى االحتياج إىل موارد 
وقد القت الفكرة مقاومة يف البداية . إضافية للحفاظ على جودة التعليم والتعلم

متثلت يف مسرية ملسافة ألفي كيلو متر قام ا احملتجون من مدينة هريموسيلو إىل 
عاية إعالمية واسعة النطاق، ولكن الطالب بعد ذلك مدينة مكسيكو سييت يف ظل د

قبلوا مببدأ سداد مبلغ سنوي لتوفري موارد دخل إضافية وقامت اجلامعة بتنظيم عملية 
مشاركة لتحديد كيفية توزيع تلك املوارد على املبادرات الرامية لتعزيز العدالة 

ا سنويا يقدر حبوايل الطالب يدفعون مبلغ ال يزال ١٩٩٤ومنذ عام . وحتسني اجلودة
وتتوىل جلنة مشتركة من الطالب واألساتذة إدارة . دوالر أمريكي هلذا الغرض ٣٠٠

تلك األموال اليت تستخدم لتقدمي املنح الدراسية للطالب حمدودي الدخل وجتديد 
قاعات الدرس وحتديث معامل الكمبيوتر وشراء الكتب الدراسية والدوريات 

لصق إعالين سنويا لنشر املعلومات اخلاصة باستخدام تلك ويتم إعداد م. العلمية
  . األموال اليت مت مجعها يف بداية العام الدراسي

 The World Bank. 2002. Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary: املصدر
Education. Washington D.C., p. 87.  

  اصع اخلالقطاعلى زيادة منو تشجيع ال
تعترف احلكومة بأن املوارد العامة مبفردها لن تكون كافية لتحقيق أهداف 

ولذا ميكن أن يكون تشجيع . التوسع الواردة يف خطتها الرئيسية للتعليم العايل
ة الكلية للتمويل اخلاصة ستراتيجيمؤسسات التعليم العايل اخلاصة عنصرا قيما يف اال
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توسع القطاع اخلاص كان سريعا يف قطاعي املعاهد  أنويف حني . بالتعليم العايل
وقد . ذلك التوسع يف قطاع اجلامعات كان أبطأ بكثريفإن  الفنية واملعاهد العليا،

من  ٢٠٠٧و ٢٠٠٢تناقصت نسبة الطالب املقيدين يف اجلامعات اخلاصة بني عامي 
التعليم العايل ككل  وحىت إذا أخذنا يف االعتبار نظام يف املائة ١.٩إىل  يف املائة ٢.٢

 قيدفإنه حبساب عدد طالب املعاهد الفنية واملعاهد العليا اخلاصة اليت حتظى بنسب 
نصيب القطاع اخلاص يف ذلك اال يقل عن كثري من الدول يف املنطقة، فإن  أكرب

  .١١-٨اجلدول كما يتضح من 
  )بالنسبة املئوية( ٢٠٠٣يف عام اخلاص التعليم العايل يف حصة املقيدين : ١١- ٨اجلدول 

 باملؤسسات التعليمية اخلاصة قيدال حصة الدول
 16,5 مصر
 54,1 إيران

 24,7 األردن
 49,3 لبنان

 5,1 املغرب
 58,1 فلسطني

 5,0 تونس
  ).أ٢٠٠٨(البنك الدويل : املصدر

زيادة عدد امللتحقني باملؤسسات  سياسة ومن أجل حتقيق اهلدف املرجو من
أوالً سيكون من : موعتان من اإلجراءات ميكن النظر فيهماهناك جم ،اخلاصة

املطلوب إزالة احلواجز القانونية واإلدارية اليت تعوق منو مؤسسات التعليم العايل 
اخلاصة وطاملا أصبحت اهليئة القومية لضمان اجلودة حاليا قادرة على أن تلعب 

رقابة الصارمة اليت تفرضها دورها كامالً كرقيب على اجلودة، فلم يعد هناك مربر لل
فإذا ما مت السماح لتلك املؤسسات التعليمية اخلاصة بقدر أكرب . وزارة التعليم نفسها

وتطوير  رتباتمن املرونة يف توظيف أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ومعدالت امل
املناهج واملقررات والربامج، نكون قد قطعنا شوطًا طويالً يف إتاحة بيئة عمل 

  .لتلك املؤسسات مشجعة
  .ثانيا، ميكن للحكومة أن تنظر يف إمكانية تقدمي دعم حمدود للقطاع اخلاصو
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فعلى سبيل املثال، ميكن إعطاء املؤسسات اخلاصة الفرصة لطلب دعم مايل من 
كذلك ميكن . احلكومة يف ااالت ذات األولوية الكربى مثل اهلندسة أو الطب

ومن اآلليات األخرى منح األراضي أو . رسنياملد رتباتالنظر يف طلب دعم مل
وتلك احلوافز املالية اليت دف إىل حث . تأجريها لتلك املؤسسات اخلاصة

مؤسسات التعليم العايل اخلاصة على تطوير أو تعزيز اجلودة مرهونة بالطبع بقيام 
 تلك املؤسسات بتوفري وسيلة لزيادة عدد امللتحقني ا بتكلفة تقل على املستوى

  .العام عن التوسع يف إنشاء جامعات حكومية جديدة
  بالربامج واملؤسسات ذات التوجهات التطبيقية والعملية االلتحاقالتوسع يف 

مع عجز سوق العمل عن استيعاب خرجيي اجلامعات احلاصلني على درجام 
 العملية يف برامج العلوم االجتماعية إال مبعدالت قليلة، تظهر احلاجة إىل تغيري

فالطالب  ؛جوهري يف مخرجات اخلرجيني وكذلك يف قدرات هؤالء اخلرجيني
يشتكون من أن دراستهم تركز على اجلانب النظري بدرجة كبرية وال تتاح هلم 

كذلك يشكو أصحاب األعمال من أن . الفرصة لتطوير أو تنمية أية مهارات عملية
وتنقصهم املهارات الضرورية يف  ،جيدا للعملإعداداً خرجيي اجلامعات غري معدين 

فإن  ومن مثَّ. والعمل اجلماعي ،وحل املشكالت ،شخصيةالالتواصل والعالقات 
أصحاب االقتصاد يعاين من نقص يف يف حني أن جيي اجلامعات ال جيدون عمالً خر

وإهدار خطري  ،وتكون النتيجة تكلفة كبرية لفرص العمل بالنسبة لألفراد. املهارات
هناك نقصا يف البيانات اخلاصة فإن  ومع هذا. عامة غري الكافية بالفعلللموارد ال

كثرية تفوق تلك  بلدانويف . مبعدالت العائد خلرجيي املؤسسات والربامج املختلفة
. املعدالت بالنسبة ألصحاب املؤهالت األكادميية مثيالا ألصحاب املؤهالت املهنية

ن معدل العائد بالنسبة للخريج اجلامعي أما يف مصر فليس من املعروف ما إذا كا
أعلى أو أقل من نفس املعدل للخريج املتخصص من املؤسسات غري اجلامعية أو إىل 

  .أي مدى يصل ذلك االختالف
التعليم اجلامعي سعيا وراء تعيني اخلرجيني بصورة أسرع أمر له  تقليصإن 
التوسع يف حتقيق تطاعت غري اجلامعي اسالعايل لتعليم من افهناك مناذج . خطورته

خرجيني مناسبني قدمت ويف الوقت نفسه  .االلتحاق بتكلفة أقل للفرد الواحد
فعلى سبيل املثال قامت احلكومة اليابانية بالتشجيع على . الحتياجات سوق العمل

إنشاء مؤسسات هادفة للربح تكون مهمتها توفري التعليم املُوجه حنو تأهيل اخلريج 
منحت جمموعة جديدة من املؤسسات تراخيص للعمل، وهى  ولذا. للوظائف
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كليات التدريب املهين اليت تلىب مطالب الطالب من خالل توفري ختصصات مرتبطة 
قطاعا للتعليم الفين واملستمر حيظى  أسترالياويف إطار القطاع العام متلك . بالوظائف

كذلك متتلك . التدريب بتقدير كبري ويعد فرعا من فروع التعليم املهين ومؤسسات
كندا نظاما فعاالً من الكليات اتمعية اليت تقدم برامج دراسية أقصر يف مدا من 

وتطبق السويد اجتاها مبتكرا من . وهلا مسارات واضحة لتعليم البالغني ،اجلامعات
  )٢-٨اإلطار  انظر(خالل قطاع التعليم املهين املتقدم 

  هين املتقدم يف السويدالتعليم امل: ٢-٨اإلطار 
نوعا  )(Kvalificerad yrkesutbildning( ميثل التعليم املهين املتقدم يف السويد

من أنواع التعليم املهين يف مرحلة التعليم ما بعد الثانوي مت تصميمه وتنفيذه عن 
وكان اهلدف . طريق التعاون الوثيق بني الشركات واألعمال وبني مقدمي التعليم

للتعليم املهين املتقدم تدريب العاملني من أصحاب املؤهالت يف ااالت اليت الرئيسي 
وتقدم تلك الربامج معرفة ومهارات نظرية وعملية متقدمة . حيتاجها سوق العمل

تكون مطلوبة للعمل سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع اآلخرين يف أماكن العمل 
النظري وكذلك بارتباطها مبكان العمل  وتتميز املناهج الدراسية بالعمق. املعاصرة

وتكون تلك الربامج . حيث يقضى الطالب ثلث الربنامج يف أحد أماكن العمل
مفتوحة ملن أوا تعليمهم الثانوي حديثًا وكذلك لألشخاص املُوظَّفني بالفعل 

وتتراوح مدة الدراسة ما بني عام واحد . ويرغبون يف تنمية مهارام يف جمال معني
ويمنح اخلريج الذي ينهي برناجما دراسيا يتكون من أربعني أسبوعا أو . ثة أعواموثال

  .أكثر درجة علمية يف التعليم املهين املتقدم
 .الوكالة السويدية للتعليم املهين املتقدم: املصدر

أن تنظر يف تشجيع املؤسسات ذات املصرية احلكومية  السلطاتوبوسع 
ع فيها سواء كانت عامة أو خاصة مع إشراك أصحاب التوجهات املهنية والتوس

  .األعمال والشركات يف تطوير املقررات والتعلم القائم على العمل
  فتوحالتوسع يف برامج التعليم امل

يتمثل الركن اخلامس يف سياسة التوسع يف مصر  يف تطوير نوعية برامج التعليم 
اعات كبرية من األفراد يف مناطق املفتوح والتعليم عن بعد اليت لوحظ أا تفيد قط

ففي تايالند على سبيل املثال . أخرى من العامل مثل اهلند وجنوب أفريقيا وتايالند
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كانت اجلامعتان املفتوحتان مها األداة الرئيسية اليت راهنت ا احلكومة على التوسع 
الجتماعية بالتعليم العايل والوصول إىل طالب املناطق الريفية والطبقات ا قيديف ال

  .األكثر فقرا
، من املهم مواصلة السياسات املدى البعيدة على ستراتيجيوحىت تنجح هذه اال

الواضحة فيما يتعلق باألدوار احملدودة لكال النوعني من املؤسسات التعليمية، 
ومن بني التحديات املطلوب مواجهتها نفي . اجلامعات التقليدية واجلامعات املفتوحة

ترى أن برامج التعليم املفتوح أو التعليم عن بعد تأتى يف مرتبة تالية إذا الفكرة اليت 
وهناك حتد أخر خاص بصياغة . ما قورنت بالربامج العادية اليت تقدمها اجلامعات

للتوسع وتنفيذها، أال وهو التفكري يف الروابط الوظيفية والعملية  متمايزةة استراتيجي
تلك املؤسسات املتنوعة أن لفال ينبغي .  املختلفةبني أنواع مؤسسات التعليم العايل

وإمنا بوصفها  ،تعمل بوصفها قطاعات فرعية متوازية وغري مرتبطة ببعضها بعضا
ويف هذا . متعددة للتعلم مساراتأجزاء متكاملة لنظام مترابط بشكل جيد يطرح 

قطاعات من خالل إزالة مجيع احلواجز بني  الطاليباحلراك السياق، ميكن تشجيع 
نظام التعليم العايل وبني املؤسسات كما ميكن حتقيق التوسع يف أنظمة التعليم املفتوح 
من خالل االعتراف باخلربة األكادميية واملهنية السابقة واملختصة ومعادالت 

 ،الدرجات العلمية والتحويل بنظام الساعات املعتمدة، وخطط التبادل التعليمي
إطار شامل  وإعداد ،للطالبومنح قروض  ،سية القوميةوإتاحة الفرصة للمنح الدرا

  .للمؤهالت
وحدة التخطيط التابعة لوزارة التعليم العايل تقوم بتطوير مناذج  أن ويف حني

التقدير املايل، سوف يكون من املهم اختبار سلسلة من السيناريوهات اخلاصة بتنفيذ 
جدوى األهداف الكمية جيات اخلمس املتكاملة وذلك للتحقق من يهذه االسترات

  .بالتعليم العايل قيدللحكومة لزيادة ال
  املوارد ختصيص

النامية، تعتمد احلكومة على نظام تقليدي  البلدانكما هو معتاد يف الكثري من 
واملعاهد احلكومية، وهذا النظام مت  ،لتوزيع امليزانية الدورية السنوية بني اجلامعات

ومل تضع وزارتا املالية . الل املداولة والتفاوضتوارثه إما عرب التاريخ أو من خ
والتخطيط املسئولتان عن حتديد امليزانية الدورية وامليزانية االستثمارية على التوايل يف 
االعتبار ما إذا كانت املؤسسات املؤهلة للتمويل أكثر أو أقل كفاءة وفعالية من 
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ووزارة التعليم العايل،  ،للجامعاتكما أن الس األعلى . نظرياا يف إدارة مواردها
  .ومها اهليئتان احلاكمتان للجامعات، هلما رأى حمدود يف عملية توزيع املوارد

واألجزاء . مقسمة إىل مثاين فئات رئيسية رئيسية بنودوتتكون امليزانية من 
 ،رتباتوالثاين للنفقات الدورية باستثناء امل ،للمرتباتالقسم األول هي الرئيسية فيها 

والرابع للنفقات االجتماعية اليت يستفيد  ،والثالث للفوائد املالية املدينة ا اجلامعات
وال . والسادس لإلنفاق االستثماري ،)الطعام واملدن اجلامعية وغريها(منها الطالب 

  .زيع املوارد عرب بنود امليزانيةتوجد مرونة يف إعادة تو
لذي تتلقاه كل مؤسسة من مستوى اإلنفاق العام افإن  وبشكل إمجايل

مؤسسات التعليم العايل بشكل فردي ال يرتبط بأي مقياس لألداء مثل اجلودة أو 
كذلك ال يوجد ارتباط مباشر بني . االختصاص كما يتضح من نتائج سوق العمل

ولو كانت بيانات امليزانية . املخصصات اليت تتلقاها كل مؤسسة واحتياجاا الفعلية
ة متاحة، ألصبح ممكنا توثيق عدم االتساق يف خمصصات امليزانية لكل جامعة حكومي

  .عرب اجلامعات
مبا أن و. وباملثل ال توجد آليات واضحة لتوزيع املوارد داخل اجلامعات نفسها

الكليات واألقسام تتلقى نفس فإن  صغرية جدا رتباتامليزانية غري اخلاصة بامل
  .املخصص املايل الثابت من عام آلخر

عكس منوذج توزيع امليزانية الذي تستخدمه وزارة املالية فيما يتعلق وعلى 
فإن  بالتمويل الدوري وتستخدمه وزارة التخطيط فيما يتعلق بالتمويل االستثماري،

بتمويل من البنك  ٢٠٠٣مشروع حتسني التعليم العايل الذي يتم تنفيذه منذ عام 
توزيع املوارد العامة ويستخدم الدويل قد أدخل بعض اجلوانب املبتكرة يف عملية 

االرتقاء مشروع تطوير التعليم العايل آلية توزيع تنافسية لتوزيع املوارد من أجل 
  . اجلودة بأسلوب يتميز باملوضوعية والشفافيةب

  حنو نظام توزيع أكثر اتساقا
يف سعيها لتشجيع االستخدام الفعال للموارد العامة، تستطيع احلكومة أن 

ا من آليات توزيع امليزانية القائمة على األداء واليت تقدم حوافز مالية تستحدث مزجي
وميكن النظر يف . مقابل حتسني نتائج املؤسسات فيما يتعلق بأهداف السياسة القومية

أربعة أنواع رئيسية من آليات التوزيع املبتكرة سواء بشكل منفصل أو بشكل 
  : تكاملي هلذا اهلدف
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 جات صيغ التمويل القائمةجات : على املُخريتم استخدام مقاييس املُخر
على سبيل املثال، تتلقى . لتحديد صيغة التمويل ككل أو جزء منها

اجلامعات أمواالً مقابل أعداد الطالب الذين يتخرجون منها وأحيانا 
تتلقى مبالغ أكرب مقابل اخلرجيني الذين ينتمون إىل ختصصات دراسية 

  .ت حمدودةمعينة أو ميتلكون مهارا
 توقع احلكومة اتفاقات تنظيمية مع املؤسسات لتقرير : عقود األداء

  .األهداف املتبادلة القائمة على األداء
 يتم منح التمويل للخطط املُحكَّمة واملصممة لتحقيق : التمويل التنافسي

  .حتسن يف املؤسسات أو لتحقيق أهداف السياسة القومية
 يمة مالية معينة تسمح هلم بسداد بق قسائميتسلم الطالب : القسائم

  . الدراسية يف أية مؤسسة للتعليم العايل خيتاروا رسومال
  التمويل القائم على املُخرجات

من بني الوسائل األكثر شفافية وموضوعية يف توزيع األموال لإلنفاق الدوري 
عدد  دخالت مثلملوارد اليت يتم إنفاقها على املاستخدام صيغة للربط بني قيمة ا

وهناك . الطالب أو األساتذة وبني أحد مؤشرات األداء املؤسسي مثل عدد اخلرجيني
  :بعض األمثلة على الدول اليت قد أدخلت األداء يف صيغ التمويل لديها وتشمل

  يف املائة ٣٠يتم فيه دفع من " منوذج ملؤشر ضرييب"الدامنرك اليت لديها 
 .ل طالب ينجح يف االختباراتمن املوارد الدورية لك يف املائة ٥٠إىل 

 لى عدد الدرجات هولندا اليت يقوم فيها نصف التمويل الدوري ع
 .العلمية املمنوحة

  جنوب أفريقيا اليت تأخذ فيها صيغة التمويل يف االعتبار كالً من عدد
 .الطالب املقيدين وعدد اخلرجيني

 وراه على اليت فيها يعتمد متويل األماكن املتاحة لطالب الدكت أستراليا
يف  ١٠(واملُخرجات البحثية ) يف املائة ٤٠(صيغة تشمل عدد اخلرجيني 

 .)يف املائة ٥٠(الذي يتضمن األرباح التنافسية  بحوثودخل ال) املائة
 وقد أوضحت دراسة جدوى أُجريت مؤخرا يف ماليزيا أنه من الناحية احلسابية

من ميزانية  يف املائة ٣٠إىل  ةيف املائ ١٠احلكومة تستطيع أن توفر مابني من فإن 
التشغيل اخلاصة باجلامعات احلكومية إذا مت ختصيص املوارد بناء على صيغة متويل 
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 تستخدم تكلفة كل وحدة مقيمة باملقارنة مع املؤسسات صاحبة األداء األفضل
)Innovation Associates, 2004(.  

  عقود األداء
ية غري املُلزِمة واليت يتم التفاوض بشأا تشري عقود األداء إىل االتفاقيات التنظيم

 التايل للمرحلة الثانويةبني احلكومات أو اهليئات الوسيطة وبني مؤسسات التعليم 
واليت حتدد جمموعة من االلتزامات املتبادلة، عادة ما تكون هي أهداف األداء 
املطلوب حتقيقها بواسطة املؤسسة عن طريق متويل إضايف أحيانا من جانب 

وميكن أن تعقَد تلك االتفاقيات مع أنظمة كاملة من املؤسسات أو مع . احلكومة
وميكن أن يرتكز التمويل بأكمله أو جزء منه على وفاء . كل مؤسسة على حدة

املؤسسات باملتطلبات املنصوص عليها يف العقود كذلك ميكن متويل االتفاقيات 
  .ر رجعيعتها والعمل مبقتضاها بأثبشكل مستقبلي أو مراج

ما طبقت ذلك النظام اليت قليمية اإلكومات احللدول أو على امثلة تشمل األو
  :يلي

  ما بني ثلث إىل نصف امليزانية  ١٩٨٩فرنسا اليت خصصت منذ عام
الدورية لعقود أداء مدا أربع سنوات ويتم الدفع عند توقيع العقود 

 .ويكون هناك تقييم بعدى لقياس معدل التنفيذ وفعاليته
  التايل للمرحلة فنلندا اليت لديها عقود حتدد أهدافًا عامة لنظام التعليم

 .بأكمله إىل جانب أهداف حمددة لكل مؤسسة الثانوية
  فًا بعيدة املدى لتحسني حتدد أهدا" عقود تطوير"الدامنرك اليت تستخدم

 .املؤسسات
 ا بتطوير شكل مثري لالهتماا مؤخرم من إسبانيا اليت قامت بعض مقاطعا

كنتيجة لسياسة الالمركزية " برنامج العقود"هذا النموذج يسمى 
 .دسعة ملناطق احلكم الذايت يف البلاجلديدة اليت متنح سلطات وا

  على أساس استرشادي واليت تتلقى " اتفاقيات األداء"شيلي اليت قدمت
مبوجبها أربع جامعات حكومية موارد إضافية لتنفيذ خطة حتسني 

بالتطور الواضح ومؤشرات التفاوض بشأا بعناية وتتميز مؤسسية مت 
 .النتائج
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  الواليات املتحدة اليت لديها أمثلة على أنواع خمتلفة من عقود التعليم ما
ونورث داكوتا وفريجينيا  نغشيتومييف واليات مرييالند (بعد الثانوي 

  .)على سبيل املثال
 الصناديق التنافسية

التعليم  تطويرصندوق مشروع العمل أثبت كثر من ست سنوات من بعد أ
وبناء . العايل مدى قوته وقيمته كآلية فعالة ومرنة لتوزيع املوارد ألهداف استثمارية

على التجربة اإلجيابية للتمويل التنافسي عند إصالح التعليم اهلندسي الذي جرى يف 
ليم العايل قد صندوق مشروع تطوير التعمن القرن املاضي، فإن  التسعينياتأوائل 

وتعزيز االبتكار  ،اجلودة واالختصاصب االرتقاءأظهر قدرته على املساعدة يف 
أساليب إدارية أفضل، وهى أهداف من الصعب حتقيقها من  اعتمادو ،التعليمي

وبإمكان احلكومة أن تنظر جبدية يف التأكيد على صندوق . خالل صيغ التمويل
آلية مشاة كقناة رئيسية لتوزيع موارد االستثمار مشروع تطوير التعليم العايل أو أية 
  .العام على مؤسسات التعليم العايل

فإن  وكما كان جمتمع التعليم العايل يف مصر قادرا على املالحظة بشكل مباشر،
إحدى الفوائد الرئيسية لصندوق مشروع تطوير التعليم العايل كانت ممارسته 

يري وإجراءات واضحة وإنشاء جلنة مستقلة للشفافية والرتاهة من خالل وضع معا
ومن بني الفوائد اإلضافية آلليات التمويل التنافسية أا تشجع اجلامعات . للمراقبة

اليت تساعدها على صياغة اخلطط  ستراتيجيعلى االضطالع بأنشطة التخطيط اال
  .القائمة على معرفة وثيقة باالحتياجات وخطة عمل شاملة ودقيقة

نقاط القوة يف الصناديق التنافسية أا أكثر فعالية يف  ىحدإفإن  ،ويف النهاية
 وأاجلودة من االجتاهات القائمة على أسس أوسع مثل امليزانيات التفاوضية االرتقاء ب

صندوق مشروع تطوير التعليم العايل ميكنه أن يواصل القيام فإن  لذا. صيغ التمويل
إحداها الربط بني األهلية لتلقى املوارد  اجلودة من خالل عدة وسائلباالرتقاء ب

واملشاركة يف عملية االعتماد اجلديدة سواء بشكل اختياري كما حدث يف 
وهناك أيضا اجتاه أخر يدعو . األرجنتني أو بشكل إجباري كما هو احلال يف شيلي

تلقني اجلودة بوصفه املعيار الرئيسي يف تقييم اخلطط واختيار املاالرتقاء بإىل استخدام 
  .للتمويل
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  قسائمال
هو تعزيز املنافسة بدرجة أكرب بني اجلهات  قسائمإن الغرض من التمويل بال

املُقدمة للتعليم العايل من أجل االستجابة الهتمامات الطالب من خالل إتاحة الدعم 
احلكومي بشكل غري مباشر من خالل املستهلكني بدالً من تقدميه بشكل مباشر 

ترتيبات تستخدم من الدول أن العديد ويف حني . )Salmi, 2006( اخلدمة ملقدمي
لتدفع للمؤسسات من أجل تشجيع االلتحاق بناًء على اهتمامات  قسائممن نوعية ال

على أساس الطلب تقدم  قسائمالطالب وأفضليام، فهناك قلة تستخدمها يف شكل 
دها يف اثنتني من وأبرز األمثلة ميكن أن جت. للطالب لسداد النفقات الدورية

مجهوريات االحتاد السوفييت السابق ومها كازاخستان وجورجيا اللتان بدأتا تنفيذ 
 يتلقىويف كازاخستان . على التوايل ٢٠٠٥و ٢٠٠١يف عام  قسائممشروع لل

حيملوا معهم إىل  قسائممن الطالب منحا تعليمية يف شكل  يف املائة ٢٠حوايل 
اصة اليت خيتاروا طاملا اختاروا أن يدرسوا إحدى املواد اليت اجلامعة احلكومية أو اخل

وتتحدد معايري تأهيل الطالب من خالل جمموع درجام يف االختبار . تتضمنها املنح
) يف مصر الثانوية العامةوهو ما يعادل (القومي املوحد الذي يتميز بتنافسية كبرية 

من خالل االختبارات وكذلك من  باجلامعة قيدوالذي حل حمل النظام القدمي لل
التأهيل فإن  وبالنسبة ملؤسسات التعليم العايل. خالل اختيارهم للمواد الدراسية

يتوقف على تصنيفها لدى وحدة ضمان اجلودة التابعة لوزارة التعليم والعلوم واملواد 
  . اليت تقدمها تلك املؤسسات

املطبق  قسائمو أن نظام الرغم مرور بضع سنوات على بدء العمل به، فإنه يبدبو
يف كازاخستان يعمل كأداة فعالة للتوزيع وذلك ملكافأة تلك املؤسسات اليت تثبت 

ويتضح أن مجيع . كفاءا يف األداة وتقدم مواد دراسية تتفق مع األولويات القومية
منها واخلاصة على حد سواء تعطي اهتماما  احلكوميةمؤسسات التعليم العايل 

ا للقدرة على جذب املستفيدين من املنح التعليميةوانتباهكذلك يبدو أن . ا كبري
أداة ناجحة يف تعزيز منو مؤسسات خاصة ذات جودة أفضل كانت  قسائمنظام ال

قادرة على مضاعفة عدد املستفيدين من املنح الدراسية يف األعوام الثالثة املاضية 
  ).٢٠٠٧البنك الدويل /يمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد(

الذي أُطلق مؤخرا يف الربازيل نوعية " اجلامعات للجميع"ويشكِّل برنامج 
ففي ظل هذا الربنامج اجلديد . قسائمجديدة ومثرية لالهتمام من أنواع نظام ال

تستخدم احلكومة الربازيلية حوافز ضريبية لشراء أماكن يف اجلامعات اخلاصة 
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هلني أكادمييا من حمدودي الدخل الذين مل يتم قبوهلم يف للطالب املستحقني واملؤ
وباملثل ففي كولومبيا . اجلامعات احلكومية الكربى نظرا لقلة عدد األماكن املتاحة

أقامت مقاطعة أنطيوكيا مشروعا جديرا بالذكر يف هذا السياق، فقد عقدت هناك 
ات احمللية وجمموعة شراكة بني جهات حكومية وأخرى خاصة  مجعت ما بني السلط

من اجلامعات اخلاصة وجمموعة من أصحاب األعمال املنتمني إىل القطاع اخلاص، 
وتقدم تلك الشراكة للطالب املؤهلني من ذوي الدخول احملدودة الذين ال جيدون 
أماكن يف اجلامعات احلكومية الفرصة للدراسة يف إحدى اجلامعات احمللية اخلاصة، 

الدراسة كما يتلقون  رسوممن  يف املائة ٧٥ى منحة تعادل حيث حيصل الطالب عل
يف  ٢٥قرضا من اهليئة القومية للقروض الطالبية للتكفل بالنسبة املتبقية وقدرها 

  .املائة
  استخدام املوارد

وزارة التعليم العايل التفكري بشأا عدد لمن بني اجلوانب املهمة اليت ينبغي 
فالعديد من تلك اجلامعات يزيد عدد طالا عن الطالب يف اجلامعات احلكومية، 

مائة ألف طالب، حيث تضم جامعة األزهر اليت تعد من أكرب اجلامعات يف العامل 
 ١٩٧ ٠٣٢طالبا وجامعة عني مشس  ٢٦٢ ٨٤٤طالبا وجامعة القاهرة  ٣٦٥ ٨٨٦

. طالبا ١٢١ ٧٣٨طالبا وجامعة املنصورة  ١٧٥ ٨٧٢طالبا وجامعة اإلسكندرية 
ل عدد الكثري من الكليات التابعة لتلك اجلامعات إىل ما يعادل طالب بل ووص

ولتوضيح ذلك، من املفيد أن نتذكر أن جامعة . جامعة بأكملها يف دول أخرى
 ٣٢ ٠٠٠بكني اليت تعد من أكرب مؤسسات التعليم العايل يف الصني تضم حوايل 

العامل فيبلغ إمجايل عدد طالب، أما جامعة هارفارد اليت تعد احدي جامعات القمة يف 
ومن وجهة نظر إدارية تعترب إدارة املؤسسات الكربى . طالب ٢٩ ٠٠٠املقيدين ا 

ومعظم اجلامعات اليت متت زيارا أبعد ما تكون عن . من األمور بالغة الصعوبة
تنفيذ ممارسات اإلدارة احلديثة بدءا من االعتماد على نظام معلومات إداري متطور 

  . لعمل وإصدار قرارات مدروسةملراقبة ا
حجم اجلامعات املصرية الضخم من األمور املُثبطة فيما خيص جودة ولكن 

التعليم، فعندما جتتمع تلك األعداد الضخمة من الطالب مع عدم كفاية املوارد املالية 
تلك األعداد تترجم إىل ازدحام يف فإن  والبشرية وهو الوضع املزمن للتعليم يف مصر،

اعات احملاضرات وعدم إعطاء االهتمام الكايف املباشر للطالب كلٍ على حدة من ق
. جانب أعضاء هيئة التدريس، إىل جانب ظروف تعليمية غري مواتية وال مالئمة
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وتصبح النتيجة الطبيعية مقايضة الكم بالكيف، فمن ناحية تقوم مصر باستخدام 
الطالب، ولكن من ناحية موارد شحيحة بكفاءة الستيعاب أعداد ضخمة من 

أخرى فإنه من املشكوك فيه أن تقود تلك الترتيبات إىل تعليم وتعلم يتميزان جبودة 
السلطات املختصة يف حاجة إىل التفكري بعناية يف جدوى فإن  ومن مثَّ. عالية

الترتيبات احلالية مقارنة بتكلفتها عند اختيار نوعية املؤسسة وأسلوب التعليم األمثل 
  .ة التوسعاستراتيجيذ لتنفي

يتضح أن قضية حجم اجلامعات ستمثِّل على األرجح عائقًا أمام نظام التعليم و
العايل املصري يقف حجر عثرة يف طريق أية حماولة لتطبيق إصالحات عملية بولونيا 
يف مصر، كما سيكون األمر معقَّدا ومكلِّفًا للغاية لالنتقال إىل النظام التعليمي 

الذي يمثِّل العنصر األساسي يف جهود الدول األوروبية لوضع هيكل  التراكمي
والقوى  الطاليب راكاحلمتجانِس للدرجات العلمية لديها وذلك لتيسري عملية 

  .على الساعات الدراسية املعتمدة حيث يعتمد ،العاملة
ومن بني السمات التركيبية لنظام التعليم العايل يف مصر أن بعض الدرجات 

مية يف املرحلة اجلامعية األوىل تستغرق مددا زمنية طويلة، فإىل جانب كلية الطب العل
اليت تستمر الدراسة ا ست سنوات هناك كليات أخري يدرس الطالب ا ملدة 
مخس سنوات قبل خترجه مثل اهلندسة وطب األسنان والصيدلة والعالج الطبيعي 

ون اجلميلة، بل وبعض الكليات اليت تدرس والعلوم البيطرية والتخطيط العمراين والفن
وال . برامج العلوم العامة وعلوم الكمبيوتر واللغات والدراسات اإلنسانية واحلقوق

شك أن استمرار الدراسة للحصول على تلك الدرجات العلمية ملدة تزيد بشكل 
متثل تكلفة إمجايل عن سنة وأحيانا سنتني عن مثيالا يف أمريكا الشمالية أو أوروبا 

  .اجتماعية باهظة للدولة
الدول األوروبية باالنتقال إىل نظام دراسة  غالبيةويف الوقت الذي تقوم فيه 

فإن  جامعي ينال فيه الطالب درجته اجلامعية بعد الدراسة ملدة  ثالث سنوات،
ختطيط مدة الدراسة لنيل درجة علمية يف مصر بصورة تتفق مع املمارسات الدولية 

مح بإعادة توظيف جزء كبري من املوارد املستخدمة حاليا يف التعليم العايل سوف يس
ومن األمور املثرية للقلق مالحظة أن تلك . وتوفري بعض املدخرات لإلنفاق العام

املشكلة ال تقتصر على اجلامعات احلكومية وإمنا تنتشر أيضا يف اجلامعات اخلاصة 
ختضع لسيطرة محكَمة من وزارة التعليم وألن هذه املؤسسات . واملعاهد العليا
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املُطبق يف العايل، فإا ال تتمتع باحلرية الالزمة لإلفالت من منط املقررات التقليدية 
  .اجلامعات احلكومية

مردود اخلرجيني : اثنني من مؤشرات اإلنتاجية املؤسسية ١٢-٨اجلدول  ويبني
اخلرجيني لكل  بعددتعلق فيما ي .لكل عضو هيئة تدريس، ومعدل خترج الطالب

. خريج ٤,٤متوسط النسبة لكل اجلامعات احلكومية يبلغ فإن  عضو هيئة تدريس،
وتليها بفارق بسيط جامعة األزهر  ،يف جامعة كفر الشيخ ٧,٢بلغ يفمعدل أما أعلى 

) ٢,٨(قل نسبة فكانت يف جامعة قناة السويس أأما . خريج لكل مدرس ٧,١بنسبة 
وجامعة عني مشس  ،)٣,٣( وجامعة الزقازيق) ٣,٠(ة والفيوم ويف جامعيت القاهر

التباين الواضح إىل توزيع حاالت القيد وفقا ال بعض هذا  ويرجع). ٣,٤(
  .الدراسة ولكن البيانات املتاحة ال تسمح بتكوين جداول تقاطعية

 التخرج اإلمجايل حيث يتم حسابه ملعدلأيضا تقديرا  ١٢-٨اجلدول ويقدم 
نسبة مئوية من  ٢٠٠٦-٢٠٠٥اس أن ميثل عدد اخلرجيني يف العام الدراسي على أس

عدد الطالب املستجدين يف كل جامعة، بافتراض أن يكون متوسط مدة الدراسة 
ومن الواضح أنه ال بد من اختبار العديد من الفروض عند اشتقاق . سنة ٤,٥يعادل 

صدقا ظاهريا معقوالً ومتثل أن التقديرات نفسها حتمل من رغم بالتلك التقديرات، 
يف املتوسط،  يف املائة ٧٥نسبة التخرج التقديرية يف اجلامعات احلكومية املصرية 
أا ال تشري إىل من رغم بالوهي نتيجة قابلة للمقارنة مبثيالا يف عدد كبري من الدول 

واحدة وهي وهناك حالة استثنائية . الكفاءة املثلى وخباصة بالنسبة لدولة فقرية نسبيا
يف  ١٥٠جامعة حلوان اليت تبني البيانات اخلاصة ا نسبة خترج واضحة تزيد عن 

أعلى فإن  وإذا حنينا تلك احلالة جانبا،. وهو مثال يتطلب املزيد من التحليل املائة
بينما توجد أقل نسبة يف ) يف املائة ٩٥(نسبة خترج توجد يف جامعة بين سويف 

كذلك تقل نسب التخرج عن املتوسط القومي يف ). ائةيف امل ٥٠(جامعة القاهرة
وباستثناء جامعة . ثالث جامعات أخرى هي األزهر وعني مشس واإلسكندرية

لكل عضو هيئة تدريس  نياجلامعتني األخريني تقل فيهما نسبة اخلرجيفإن  األزهر
وعلى نطاق واسع نلحظ أن املؤسسات اليت لديها أقل نسب إنتاجية . بشكل نسيب

ومييل املرء إىل استنتاج أن اجلامعات . ينقيدهي اليت لديها أعلى عدد من الطالب امل
  .احلكومية الكربى يقل أداؤها عن النسبة املثلى فيما خيص كال من اجلودة والكفاءة
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  ٢٠٠٦-٢٠٠٥مؤشرات اإلنتاجية يف اجلامعات احلكومية املصرية : ١٢- ٨اجلدول 

عدد الطالب تقديرات  اجلامعة
 )١(تجديناملس

عدد أعضاء 
هيئة 

 التدريس
 اخلرجيون

نسبة اخلرجيني إىل 
أعضاء هيئة 

 التدريس

املعدل تقديرات 
 اإلمجايل للتخرج

(%) 
 50.0 3.0 820 29 973 9 520 59 القاهرة

 85.2 4.0 190 13 284 3 467 15 أسيوط

 63.9 7.1 960 51 335 7 308 81 األزهر

 82.0 5.6 396 17 250 3 218 21 طنطا

 152.8 4.5 253 18 065 4 950 11 حلوان

 89.9 2.8 734 9 433 3 833 10 قناة السويس

 72.8 3.4 878 31 338 9 785 43 عني مشس

 69.1 4.4 980 26 135 6 028 39 اإلسكندرية

 81.2 4.7 974 21 646 4 052 27 املنصورة

 89.3 4.1 742 19 799 4 110 22 الزقازيق

 81.9 3.3 886 7 400 2 627 9 املنيا

 80.7 5.1 387 14 810 2 825 17 املنوفية

 2 89.2   6.2 689 7 241 1 583 14 جنوب الوادي

  n.a. 1 146 5 312 4.6 )٣(سوهاج

 88.5 3.0 325 4 454 1 887 4 الفيوم

 95.1 6.6 756 7 174 1 157 8 بين سويف

 84.2 7.2 991 4 693 931 5 كفر الشيخ

 87.1 4.0 342 11 835 2 023 13 بنها

أكادميية مبارك 
 منلأل

 غري متاح غري متاح غري متاح 47 708 5

مجيع اجلامعات 
 احلكومية

407 631 70 058 304 615 4.4 74.7 

 - ٢٠٠٥انفصلت جامعة سوهاج عن جامعة جنوب الوادي يف العام الدراسي ) ١(  :اتمالحظ
٢٠٠٦.  

  سوهاج شامال) ٢(  
يتم قسمته على متوسط مدة ) ٣- ٦من اجلدول (ين سنويا قيداملإمجايل عدد الطالب ) ٣(

 .ويكون الناتج قيمة جمموعة املستجدين) أعوام ٤,٥(الدراسة التقديري 
 .التعليمالتربية ووزارة : املصدر
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من املهم أيضا حتليل الزمن الفعلي الذي يستغرقه طالب الدراسات العليا لعم و
وقد كشفت الرحالت امليدانية عن . علمية إلكمال دراستهم واحلصول على درجة

أن املدة الفعلية اليت يقضيها الطالب للحصول على درجة املاجستري أو الدكتوراه 
  .أطول يف الغالب بكثري من الوقت املفترض

التكلفة اإلضافية املتعلقة باستمرار الدراسة ملدة طويلة يف عدد كبري من يرفع ومما 
ووفقا . عدل الكفاءة الداخلية يف الربامج األخرىالتخصصات العلمية اخنفاض م

 ٩و يف املائة ١٠معديل إعادة السنة والتسرب كانا فإن  لتقرير اخللفية اخلاص بالدولة
ويالحظ أن النسبة األعلى حتدث يف السنة . على التوايل يف معظم الربامج يف املائة

طورة يف العلوم وتبدو املشكلة أكثر وضوحا وخ. األوىل يف معظم التخصصات
 يف املائة ٦مقارنة بنسبة  يف املائة ١٨حيث يبلغ متوسط نسبة التسرب  ؛االجتماعية

وقد قدرت وحدة التخطيط بالوزارة أن حوايل خمس إمجايل . يف اال الطيب
اامليزانية الدورية يضيع سومع . دى بسبب ارتفاع معدالت اإلعادة والتسرب نسبي

رتاف يف مصر ليست مرتفعة بدرجة كبرية للغاية مقارنة معدالت االستفإن  ذلك
كما أن نسبة ) وبريطانيا أستراليامثال يف الواليات املتحدة و(بالنسب العاملية 

ويتمثل االهتمام . الرسوب العالية اليت حتدث يف السنة األوىل ليست مبستغربة
توجد يف الرئيسي يف مصر يف أن معدالت التخرج املرتفعة بشكل غري متوقع 

مؤسسات التعليم العايل اليت تنخفض فيها مستويات جودة التعليم، وتتضح 
املشكالت الناجتة اخلاصة بضعف مردود اخلرجيني يف وجود نسبة عالية من اخلرجيني 

  .بدون وظائف يف سوق العمل
حد القيود الرئيسية يف ضمان كفاءة استخدام املوارد ينبع من أفإن  ويف النهاية،

فلوائح اخلدمة العامة . احلكومية الصارمة اليت ختضع هلا اجلامعات احلكومية اللوائح
وخباصة تلك اليت تتعلق بسياسات املوارد البشرية واإلدارة املالية وشراء السلع 

  .وارد املتاحة بكفاءة وفعاليةمن املرونة يف استخدام امل كبرياً واخلدمات ال توفر قدراً
 هاجوانب رئيسية من تلك اللوائح وتنوعاختالف ية كيف١٣- ٨اجلدول  ويبني

اجلامعات احلكومية : عرب ثالثة أنواع من املؤسسات يف نظام التعليم العايل يف مصر
وتؤكد املعلومات اليت مت مجعها على أن . واجلامعات اخلاصة واملعاهد العليا اخلاصة

  .املؤسسات اخلاصة نفسها مقيدة يف قدرا على العمل بشكل مستقل
منظمة التعاون والتنمية يف وتشري االجتاهات اخلاصة بأمناط احلوكمة يف دول 

أنه من أجل تعزيز تطوير عدد أكرب من نظم  مفادها إىل حقيقة امليدان االقتصادي
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املتنوعة واملركبة، ميكن للحكومات أن حتقق جناحا التايل للمرحلة الثانوية التعليم 
ال من ممارسة دور رقايب وإشرايف مباشر بشكل أكرب من خالل القيادة عن بعد بد

وميكن حتقيق منط احلوكمة ذلك من خالل إطار . )OECD, 2004( مبالغ فيه
يف اجلامعات احلكومية  الضوابطتنظيمي يشجع ويسهل عمليات التجديد بدال من 

  .ومؤسسات القطاع اخلاص
  جوانب أساسية يف اللوائح التنظيمية: ١٣- ٨اجلدول 

جامعات  فزلوائح وحوا
 حكومية

جامعات 
 خاصة

معاهد عليا 
 خاصة

 نعم نعم نعم متلك املباين واملعدات
 ال ال نعم تلقي جزء من امليزانية الدورية من الدولة

مؤهلة لتلقي متويل من صندوق مشروع تطوير 
  ال ال نعم التعليم العايل

 نعم نعم نعم إمكانية تلقي التربعات
 نعم نعم حمدودة واالستغناء عنهم توظيف أعضاء هيئة التدريس

 نعم نعم حمدودة حتديد املرتبات
 ال نعم ال حتديد الرسوم الدراسية

 ال ال ال حتديد البنية األكادميية واملقررات الدراسية
 نعم نعم ال حتديد حجم عدد الطالب املقبولني

اخلضوع لقواعد الرقابة املالية من احلكومة 
 ال ال نعم )مسبقةت حساباومراجعة  الضوابط(

 ال ال نعم  اخلضوع لقواعد التحصيل احلكومية
 نعم نعم ال إمكانية احلصول على قرض جتاري طويل األجل

  .أن اجلامعة لديها القدرة على القيام بالوظيفة املذكورة بشكل مستقل وذايت" نعم" تعين كلمة: مالحظة

را وحدة التخطيط االستراتيجي مع الرؤساء احلاليني املعلومات املذكورة قائمة على مقابالت أج: املصدر
وعلى زيارات ميدانية أجريت أثناء مهمة منظمة  ٢٠٠٨أو السابقني الثنيت عشرة جامعة حكومية يف عام 

  .٢٠٠٨ تشرين األول/البنك الدويل يف أكتوبر/التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

جل أأساسني من جوانب التغيري من ويف حالة مصر فإنه ميكن تصور جانبني 
أن  من أوال، ال بد. السعي حنو ختطيط أفضل يتفق مع املمارسات الدولية اجليدة
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تقلل وزارة التعليم العايل من تدخلها يف مسائل اإلدارة املباشرة، وأن تركز بدال من 
توسط املوالتخطيط  ،ة مثل حتديد الرؤيةستراتيجيذلك على املهام والوظائف اال

والتوجيه بشأن أولويات التطوير وغريها من االحتياجات التدريبية املرتبطة  ،املدى
اجلودة والتغلب على أوجه اخلالف والتباين االرتقاء بوتوزيع املوارد للتشجيع على 

والتوجيه  ،)وفقا للمبادئ املشار إليها يف اجلزء السابق اخلاص بإصالح التمويل(
  .وماتيةبشأن الوظائف واإلدارة املعل

، من أجل تسهيل اإلصالحات التمويلية املطروحة يف األجزاء السابقة، ميكن ثانياً
لوزاريت املالية والتعليم العايل منح املزيد من االستقالل اإلداري ملؤسسات التعليم 

وقنوات للمحاسبة  ،ويف املقابل، جيب حتديد أهداف واضحة لألداء. العايل احلكومية
وهكذا ستتم مراقبة أداء مؤسسات التعليم العايل . املؤسسات مبوافقة رؤساء تلك

وحتفيزها من خالل نظام االعتماد اجلديد وآليات ختصيص املوارد املقترحة واليت 
ويشري الفصل التاسع إىل تلك القضايا بشكل . تربط بني التمويل ونتائج األداء

  .أوسع
  جوانب العدالة

تتداخل العدالة مع مسائل التمويل يف نظام  يقدم هذا اجلزء األخري حتليالً لكيف
األصول االجتماعية : التعليم العايل من خالل النظر يف ثالثة جوانب رئيسية

واالقتصادية للطالب، والتوازن بني اجلنسني وأوجه االختالف والتباين بني املناطق 
  .اإلقليمية

  تقييم أشكال التفاوت ونطاقه
بشأن توزيع الطالب وفقا موعات  يف ظل غياب املعلومات اإلحصائية

الدخل، يصبح من الصعب القيام بتقييم مفصل لوضع العدالة يف نظام التعليم العايل 
ذلك النقص يف البيانات، فمن املهم لفت انتباه احلكومة من رغم على الو. يف مصر

ل من هذا الراهن املشار إليه يف اجلزء األو تقاسم التكلفةإىل املخاطر املتعلقة بنظام 
ففي مصر، كما يف معظم دول العامل، يكون من املرجح بشدة أن جند . الفصل

ارتباطًا كبريا بني النتائج الدراسية للطالب يف امتحان الثانوية العامة وبني خلفيام 
وما يربِز تلك النتيجة يف حالة مصر وجود مدارس ثانوية . االقتصادية واالجتماعية
اخلصوصية على نطاق واسع، واالثنان يصبان يف مصلحة  خاصة وانتشار الدروس

  .األسر األكثر ثراًء
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وتكون النتيجة يف تلك احلالة أن طالب نظام االنتساب والتعليم املفتوح الذين 
يسمح هلم بااللتحاق باجلامعة مبجموع درجات أقل يف الثانوية العامة من خالل 

.  الطبقات األشد فقرا يف اتمعالدراسية ينتمي أغلبهم إىل رسومسداد بعض ال
الطالب القادرين على حتمل نفقات الدراسة اليت يتم فإن  وعلى العكس من ذلك،

وتكون . سدادها يف برامج اللغات األجنبية ينتمون بشكل عام إىل األسر األكثر ثراًء
ظروف النتيجة النهائية أن الطالب األشد فقرا تزيد لديهم نسبة احتمال أال حيظوا ب
وأثناء . تعليمية الئقة يف حني أن الطالب األكثر ثراًء هم الذين يستفيدون بالدعم

الزيارات امليدانية أتيحت لفريق التقييم الفرصة ملشاهدة قاعات احملاضرات املكتظة 
طالب يف القاعة الواحدة وخباصة يف كليات احلقوق والتجارة يف  ١ ٠٠٠بأكثر من 

وهذه املسألة . ربامج اخلاصة ال يزيد عن مخسني طالباعدد الطالب يف الأن حني 
  .تعترب من أخطر القضايا املرتبطة بالعدالة وتستحق املزيد من البحث

ومن بني العناصر األخرى اليت تتطلب اهتماما كبريا مقارنة التوزيع االجتماعي 
لفنية واملعاهد املعاهد ا(االقتصادي للطالب يف اجلامعات ويف املؤسسات غري اجلامعية 

ففي الدول اليت تتوفَّر فيها البيانات . وحتليل النتائج الفارقة يف سوق العمل)  العليا
يمثِّل الطالب القادمون من مستويات مادية منخفضة أغلبية يف املؤسسات غري 

أقل يف مرحلة ما  مرتباتاجلامعية وأقلية يف اجلامعات املتميزة، وعادة ما يتقاضون 
  .ومن املهم حتديد ما إذا كان هناك منط مشابه لذلك يف مصر أم ال. جبعد التخر

رغم التطور بالعدالة بني اجلنسني من األمور الكربى اليت تثري االهتمام  ال تزالو
يف  ٥٥نسبة ميثلن الفتيات أن ففي حني . الواضح واملستمر على مدار العقد املاضي

 ،)باستثناء جامعة األزهر(امعات احلكومية من العدد اإلمجايل للمقيدين يف اجل املائة
وتظهِر أحدث . تلك النسبة تقل بشكل نسيب يف مجيع أنواع املؤسسات األخرىفإن 

إىل  يف املائة ٤٥,٤بيانات القيد على سبيل املثال أن نسبة الطالبات قد زادت من 
 وتتضح معدالت التباين بشكل. ٢٠٠٦و ٢٠٠٣فيما بني عامي  يف املائة ٤٦,٤

فالطالبات ميثلن نسبة . ظاهر يف حمافظات أسيوط واألقصر وحمافظات القناة وأسوان
فقط يف أسيوط على سبيل املثال اليت تنخفض نسبة الطالبات فيها أيضا  يف املائة ٣٤

  .فقط يف املائة ٢٨يف التعليم اهلندسي حتديدا حىت تبلغ 
ا لنوعية مؤسسات وتكشف اإلحصائيات اخلاصة بعدد الطالبات املقيدات وفق

التعليم العايل عن ارتباط قوي بني مستويات الدخل وبني إمكانية أن يكون الوالدان 
فإن  ،٨-٢وكما يظهر من الشكل رقم . الدراسية لبناما رسومراغبني يف سداد ال
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نسبة الفتيات أقل بشكل ملحوظ يف اجلامعات واملعاهد اخلاصة وكذلك يف الربامج 
  .اجلامعات احلكومية مدفوعة األجر يف

النسبة املئوية للقيد وفقا لنوع اجلنس يف أنواع خمتلفة من مؤسسات التعليم : ٢- ٨الشكل 
  )٢٠٠٦/٢٠٠٧( العايل

  .٢٠٠٨، وزارة التعليم العايل املعلومات األساسية القطريةتقرير : املصدر

يل مدى التباين واالختالف يف انتشار التعليم العا ١٤-٨اجلدول يتضح من و
 معاً نالقاهرة واإلسكندرية متثالأن وااللتحاق به على أساس إقليمي، ففي حني 

من عدد  يف املائة ٥٣من عدد السكان فإا حتظيان بنسبة  يف املائة ٣٨,٢نسبة 
مشال الوادي وجنوبه اللذين فإن  ومن جانب آخر. الطالب امللتحقني بالتعليم العايل

 ١١,٣ان مصر يبلغ عدد الطالب فيهما نسبة من عدد سك يف املائة ٢٤,٢يضمان 
  .من إمجايل عدد طالب التعليم العايل يف املائة
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آالف  ١٠نسبة الطالب لكل (أوجه التباين اإلقليمي يف انتشار التعليم العايل: ١٤- ٨اجلدول 
  )٢٠٠٦من السكان يف عام 

 طالبعدد الاملوئوية لنسبة ال مجايل عدد السكاناملئوية إلنسبة ال املنطقة
 42,4 25,4 القاهرة

  10,6 12,8 اإلسكندرية
 20,4 21,8 الدلتا

 10,1 10,8 قناة السويس
 5,2 5,0 أسيوط

 4,9 12,3 مشال الوادي
 6,4 11,9 جنوب الوادي

، واجلهاز املركزي للتعبئة العامة ٢٠٠٨، وزارة التعليم العايل املعلومات األساسية القطريةتقرير : املصدر
  .من النسخة اإلجنليزية ٤٢ الصفحة ،مصر يف أرقام: ٢٠٠٨يونيو  ،واإلحصاء

ولتحسني حالة عدم التوازن يف التوزيع بناء على نوع اجلنس والتوزيع اإلقليمي 
اليت متيز نظام التعليم العايل، حتتاج احلكومة لتخصيص املزيد من املوارد لتلك 

على أساس نسبة لكل طالب،  املؤسسات الواقعة يف املناطق اليت تقل فيها اخلدمات
وال بد أن تشمل تلك املخصصات بناء مدن جامعية وتشغيلها لتسكني الطالبات 

  .املغتربات
  حنو سياسة فعالة لتعزيز العدالة

ال  ،مواجهة مسائل العدالة والتعامل معهامن وزارة التعليم العايل  تتمكنلكي 
ا ميكنه تقييم اخلصائص االجتماعية أن تضع نظام معلومات تفصيليا مناسببد هلا من 

وهذه . واالقتصادية لكل الطالب وحتديد األمناط السائدة من حاالت غياب العدالة
ألنه بدوا ال ميكن تصميم  ،املهمة ال بد أن توضع على رأس قائمة األولويات

إجراء إضايف أيضا هناك . سياسة راسخة للمساعدات املالية وتنفيذ تلك السياسة
عمليات االعتماد اليت تنفذها هيئة ضمان اجلودة  تتضمن، وهو ضمان أن مطلوب

ملمارسات الدروس اخلصوصية يف مؤسسات التعليم العايل  دقيقاً اجلديدة فحصاً
  .احلكومية
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ويف ضوء التوسع املخطط له يف التعليم العايل اخلاص واملمارسات القائمة 
سوف يكون من املهم أن تضع ، احلكوميةيف املؤسسات  تقاسم التكلفةخبصوص 

احلكومة نظاما شامالً للمنح الدراسية ولتقدمي القروض للطالب لضمان أال يستبعد 
وهذا شرط ال بد . طالب مؤهل دراسيا من االلتحاق بالتعليم العايل ألسباب مالية

ء منه للتمكن من االنتقال إىل نظام شامل للمشاركة يف النفقات كما أوصينا يف اجلز
  .اخلاص بتنظيم املوارد

ومن أجل تصميم برنامج فعال للقروض الطالبية رمبا حتتاج احلكومة إىل النظر 
يف املزايا واملتطلبات النسبية للنماذج الثالثة التالية اليت تتوافق مع األنواع الرئيسية 

  .ألشكال القروض الطالبية املستخدمة يف الوقت الراهن
وهذا النظام هو االجتاه  - ا الدولة مباشرةقروض على شكل رهون تقدمه

األكثر شيوعا عرب أحناء العامل، حيث تقوم احلكومة بتمويل القروض الطالبية اليت يتم 
ولكن العيب الوحيد يف هذا النظام أنه حيتاج إىل ختصيص . سدادها بعد التخرج

لصورة معدالت ضخمة من املوارد العامة لبدء املشروع وتطويره حىت يصل إىل ا
إضافة إىل ذلك، فإنه للحفاظ على استمرارية برامج إقراض الطالب من . املطلوبة

الناحية املالية، ال بد من احملافظة على مصروفات التشغيل اإلدارية ودعم سعر الفائدة 
ومن الواضح أن كثريا . ومعدل التخلف عن السداد حىت يصل إىل أقل مستوى ممكن

 ا بسبب مصروفات من تلك املشروعات ينتهيا احلال إىل عدم االستمرار مالي
. التشغيل اإلدارية وأسعار الفائدة العالية ومعدالت التخلف عن السداد املرتفعة

وميكن ختفيض املصروفات اإلدارية بدرجة كبرية من خالل إسناد إدارة املشروع من 
  .ريةالباطن ملؤسسات مالية متخصصة سواء كانت هيئات عامة أو بنوك جتا

يف تلك الربامج تعمل  -قروض على شكل رهون بنظام املشاركة يف املخاطرو
احلكومة بشراكة مع البنوك التجارية، حيث ميكن أن تقدم احلكومة دعما لسعر 

وبشكل عام تقدم الضمانات املطلوبة يف حالة التخلف عن السداد، كما  ،الفائدة
يتيح ميزة عظيمة  النهجوهذا . بنفسهاتقوم البنوك اخلاصة بتمويل القروض الطالبية 

  .مهات املالية احلكومية احملدودةهي اجلمع بني موارد القطاع اخلاص واملسا
الربامج اليت نفِّذت على نطاق واسع من ذلك النوع قد حظيت بردود غري أن 

عدلت كندا عن هذا النظام القائم على املشاركة يف  ٢٠٠٠ففي عام . متباينةفعل 
من جديد النظام التقليدي القائم على متويل القروض بشكل  اعتمدتاملخاطر و

مباشر من احلكومة ألن البنوك اخلاصة مل تسع باجتهاد لضمان سداد القروض من 
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ومن . اخلرجيني كما أن احلوافز املالية اليت طلبتها تلك البنوك كانت مكلفة للغاية
كة يف املخاطر للتوسع يف نظام املشار ٢٠٠٦شيلي يف عام  اعتمدتناحية أخرى 

إتاحة الفرصة للطالب املقيدين يف قطاع التعليم اجلامعي اخلاص الذي يتميز بنموه 
السريع للحصول على قروض وقد جنحت شيلي يف حتقيق نسبة رفع مايل 

  .٧و ١خاصة تتراوح بني /عامة
ق وهذا النظام ميكنه نظريا أن حيق -نظام القروض املتوقفة على مستوى الدخل

توازنا أفضل بني استرداد النفقات بشكل فعال على اجلانب احلكومي وبني عنصر 
وتكون اإلدارة بشكل عام أبسط وأقل تكلفة يف ظل تلك . املخاطرة للمقترض

املشروعات ألن استرداد القروض يدار من خالل آليات قائمة للتحصيل مثل إدارة 
ك تتميز القروض القائمة على ضريبة الدخل أو نظام الضمان االجتماعي كذل

مستوى الدخل بأا أكثر عدالة وأا حتقق مبدأ القدرة على الدفع بشكل أفضل ألن 
ونيوزيلندا  أسترالياوتقوم . مدفوعات اخلرجيني تحدد كنسبة مباشرة من دخلهم

  .بتطبيق ذلك النظام وانضمت إليهما مؤخرا اململكة املتحدة
  رئيسيةال واالستنتاجات النتائج

  مالحظة عامة
ستتوقف قدرة احلكومة على االضطالع خبطتها الرئيسية لتوسيع نظام التعليم 

  .ودته إىل حد كبري على مدى توافر املوارد املالية الكافيةاالرتقاء جبالعايل مع 
  تعبئة املوارد

على الرغم من أن حصة اإلنفاق العام على التعليم العايل من إمجايل ميزانية 
، يف السنوات األخريةم مرتفعة نسبيا، فقد اخنفض اإلنفاق العام على التعليم التعلي

  .وتعد النفقات اخلاصة بكل طالب على مستوى التعليم العايل منخفضة نسبياً
ونتيجة لذلك، أصبحت اجلامعات واملعاهد احلكومية تعاين من عجز شديد يف 

واملدخالت ية، واملعدات، ، والبىن األساسأعضاء هيئة التدريساملوارد من حيث 
املتزايد والسريع ونقص املوارد  القيدومن املعترف به متاما أن اجلمع بني . التربوية

  .احلكومية يؤدي إىل زيادة تدهور اجلودة يف معظم مؤسسات التعليم العايل
التمويل املخصص للبحوث اجلامعية منخفض جدا، مما يقيد قدرة اجلامعات على 

  .هم يف توليد املعرفة ونشرهااالضطالع بدور م
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  املوارد ختصيص
كون تآليات لتخصيص موارد امليزانية استنادا إىل األداء، ال يف ظل عدم وجود 

لدى مؤسسات التعليم العايل احلكومية حوافز إدارية ومالية حمددة جتعلها أكثر 
  .ابتكارا ومتكنها من استخدام املوارد بطريقة أكثر فعالية

  داستخدام املوار
وفر النظام اإلداري اخلاضع لرقابة شديدة واألنظمة احلكومية اجلامدة اليت تعمل ي

يف إطارها مؤسسات التعليم العايل حافزا ومرونة غري كافيني الستخدام املوارد 
  .احملدودة بأكثر الطرق كفاءة وفعالية

ية وملا كانت مدة عدد من الدرجات العلمية املهنية األوىل يف اجلامعات املصر
تزيد مبقدار سنة بوجه عام أو سنتني عادة عن الدرجات املماثلة هلا يف أمريكا 

  .باهظةالشمالية أو بعض البلدان األوروبية، فإا متثل تكلفة اجتماعية 
  العدالةاملتصلة ب األبعاد

التعليم العايل اخلاص والتقسيم املتزايد داخل القيد يف ميكن أن ينتج عن زيادة 
كومية بني الطالب الذين يدرسون جمانا وأولئك الذين يدفعون رسوما املؤسسات احل

التعليم العايل وعوائد سوق  إتاحةيف صور خمتلفة تباينات اجتماعية خطرية من حيث 
وعلى الرغم من التقدم الكبري احملرز خالل العقد املاضي، ال تزال . العمل

  .خاصة ب جهوداًاإلقليمية تتطلواالختالالت  بني اجلنسنياالختالالت 
  التوصيات

  توصية عامة
وأهدافها  القيدأن حتقق مصر توسعها الطَموح يف جمال  ائياًمن غري املرجح 

باستخدام األسلوب التقليدي لتمويل مؤسسات التعليم االرتقاء باجلودة قة بلاملتع
وال بد من أن تصمم احلكومة . العايل احلكومي من موارد امليزانية بصفة أساسية

تنفذ استراتيجية متويل مستدامة تدعم بواقعية عملية اإلصالح الطويلة األجل اليت و
وسوف يسترشد بذلك يف القرارات املتعلقة باملستوى . جتريها وأهدافها اإلمنائية

تقاسم التكاليف بطريقة عادلة،  لزيادةاملنشود للتمويل احلكومي، والسبل املمكنة 
  .ع املوارد احلكومية على املؤسسات والطالبوإجياد طرق أكثر كفاءة لتوزي
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  تعبئة املوارد
 املقرر بلوغهاة مقترحة من مخسة فروع لضمان حتقيق األهداف استراتيجيهناك 

تعبئة حصة أكرب من النفقات العامة للتعليم من الناتج احمللي ‘ ١’ :٢٠٢٢يف عام 
زيادة تنويع املوارد ‘ ٢’، اإلمجايل، مع زيادة متناسبة يف اإلنفاق على التعليم العايل
‘ ٣’على لتقاسم التكاليف، يف اجلامعات واملعاهد احلكومية، مبا يف ذلك مستويات أ

توسيع نطاق حاالت ‘ ٤احلواجز وتوفري احلوافز ملواصلة منو القطاع اخلاص، و إلغاء
إنشاء أساليب للتعليم من ‘ ٥’ذات التوجه العملي،  واملؤسساتالربامج القيد يف 

  .تكون فعالة من حيث التكلفة وتلتحق ا نسبة كبرية من أعداد الطالببعد 
يصاحبه برنامج املال، س أرمن روحة ضخ دفعة واحدة ومن بني املقترحات املط

وذلك  ،يستغرق عقدا من الزمن لبناء القدرات يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية
استمرار القطاع اخلاص يف مان كوسيلة لتحسني جودة التعليم العايل احلكومي مع ض

  .التوسع
متويل مراكز االمتياز يف اجلامعات ذات القدرة إحداث زيادة كبرية يف ال بد من 

  .الفائقةالبحثية 
  ختصيص املوارد

للترويج للمزيد من الكفاءة يف استخدام املوارد احلكومية، ينبغي أن تنظر 
لتخصيص األموال استنادا إىل احلكومة يف اعتماد جمموعة من اآلليات التكميلية 

األداء من أجل توزيع املوارد احلكومية على مؤسسات التعليم العايل، ويشمل ذلك 
، والتمويل )التمويل النابع من الطالب أو اخلرجيني(صيغ متويل للنفقات املتكررة 

التنافسي للمشروعات االستثمارية، وعقود األداء للترويج لألهداف السياساتية ذات 
  .ولويةاأل

وميكن التأكيد على جعل صندوق مشروع تطوير التعليم العايل، وهو صندوق 
  .تنافسي، آلية التخصيص الرئيسية لتوزيع املوارد االستثمارية

البحوث واملشروعات البحثية  فرقينبغي أن خيصص معظم التمويل البحثي لو
  .ةعلى أساس تنافسي، مع انتهاج تقييم األقران للمقترحات البحثي
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  استخدام املوارد
لتحسني فعالية مؤسسات التعليم العايل ويئة ساحة متكافئة أمام كل من 

من االستقاللية  املؤسسات احلكومية واخلاصة، ميكن أن متنح السلطات املصرية مزيداً
وإجراءات  ،للجامعات واملعاهد، مبا يسمح هلا بالعمل بواسطة تنفيذ عمليات تعليمية

  .مالية تتسم مبزيد من املرونة إداريةوقواعد  ،إدارية
لجامعات املصرية أن تتحرك بالتدريج يف اجتاه تقليل مدة الدراسة لينبغي و

 وفقاًللحصول على درجة علمية متهيدية يف املرحلة األوىل من الدراسة اجلامعية 
  .الجتاهات العاملية مع جتنب التخصصية املبالغ فيها يف السنوات الدراسية األوىلل

  العدالة
أن تعمل على أن تكون الزيادة القائمة واملطروحة يف من لحكومة لالبد 

املنح لقتدمي بشكل جيد  حمدد األهدافاملشاركة يف تكلفة التعليم مصحوبة بربنامج 
وتوفري القروض الطالبية لضمان التحاق الطالب  ،الدراسية بناء على االحتياجات

  .دودة بالتعليم العايلاملؤهلني دراسيا من ذوي الدخول احمل
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التعليم التايل للمرحلة الثانوية مصفوفة تنويع املوارد ملؤسسات : أ٨ امللحق
  وفقًا للفئة ومصدر الدخلاحلكومية 

 مصادر الدخل 
الطالب  احلكومة فئة الدخل

 واألسر
الصناعة 

 واخلدمات
اخلرجيون 

 واجلهات املاحنة
التعاون 

 الدويل
 يزانيةاملسامهات املتعلقة بامل

     X امليزانية العامة
اليانصيب، (الضرائب املخصصة 

والضرائب على مبيعات 
املشروبات الكحولية، والضرائب 
على العقود، والضرائب على 

 )رسوم الصادرات

X     

   X   الضريبة على املرتبات
   X X  مصروفات األنشطة التعليمية

   X X  الرسوم الدراسية
ال متنح درجات /نحالربامج اليت مت
 علمية جامعية

 X    

برامج التعليم اجلامعي 
 التعليم عن بعد/املباشر

X     

    X  املدفوعات املقدمة
   X   استرداد الرسوم
التسجيل واملعامل (رسوم أخرى 

 )عن بعد
     

      رسوم االنتساب
 األنشطة اإلنتاجية

 X  X  X االستشارات: بيع اخلدمة
 X  X X X البحوث: دمةبيع اخل

   X  X االختبارات املعملية: بيع اخلدمة
حقوق التأليف وبراءات 
االختراع، وحصة األرباح 
الفرعية  واالتفاق على حقوق 

 التأليف املادية

  X X  
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مشروعات تشغيل اخلدمة 
التليفزيون، والفنادق، ودور (

املسنني، واألسواق التجارية، 
م واجلراجات، ومدارس تعلي

القيادة، ومزودي خدمات 
اإلنترنت وصاالت األلعاب 

 )الرياضية

    
X 

  

صناديق األوقاف (املنتجات املالية 
 )واألسهم

  X   

   X   )الزراعية والصناعية(إنتاج السلع 
  X X X  السلع التجارية التخصصية

األراضي، (تأجري املرافق 
والقاعات الدراسية، واملدن 

، وقاعات اجلامعية، واملعامل
االحتفاالت، وأماكن انتظار 
السيارات، وأماكن تشريح جثث 
املوتى، ومواقع تصوير األفالم 

 )السينمائية

X X X X X 

األراضي، (بيع األصول 
والعقارات السكنية، والكنوز 

 )الفنية

  X X  

 مجع األموال
املنح املالية : التربعات املباشرة

 العاجلة واآلجلة
  X X X 

األجهزة : ت املباشرةالتربعا
 واملعدات

  X X  

األراضي : التربعات املباشرة
 واملباين

X   X  

املنح الدراسية : التربعات املباشرة
 والقروض الطالبية

X  X X X 

الكراسي : التربعات املباشرة
 واملكتبات املوقوفة والتمائم

  X X  

  X X X  املنح التكميلية: التربعات املباشرة
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بطاقات : ت غري املباشرةالتربعا
االئتمان ونسبة مئوية من مبيعات 
الغاز ونسبة مئوية من التعامالت 
يف بورصة األوراق املالية 

 واحملاضرات اليت يلقيها اخلرجيون

  X   

: املشروطة/التربعات املقيدة
براءات االختراع وحصة من 

 األرباع الفرعية

  X   

االمتيازات والتنازالت 
ومشروعات والترخيصات 

املنتجات (الرعاية والشراكة 
املباعة يف احلرم اجلامعي واألمساء 
واحلفالت املوسيقية وعروض 

 )املتاحف واألحداث الرياضية

 X X   

املنح (اليانصيب واملزادات 
 )الدراسية

     

 القروض
 X  X  X القروض املصرفية العادية

  X X X  إصدار السندات
  .امليمجيل س مجعها: املصدر
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  منظومة التعليم العايل تطوير -الفصل التاسع

 تطويريبحث هذا الفصل اجلدوى من مبادرات معينة لل
لدعم وإمكانية تطبيقها تدرجيياً كوسيلة الختبار صالحيتها وبناء ا

  .متكامل وأطول أجال تطويرربنامج حتقيقاً ل

  التعليم العايل املصري تطويرالنهوض ب
إذا ما أُخذت جمموعة التوصيات الناشئة عن االعتبارات املذكورة يف الفصول 

اهليكلي والثقايف والسلوكي للتعليم  للتطويرالسابقة معاً، فإا متثل برناجماً كبرياً 
 مدى العقد هذا على تطويرمالمح برنامج الزم أن تكتمل ويعت. العايل يف مصر
  .٢٠٢٠املنتهي يف عام 

والدرس املستخلص من مبادرات إعادة اهليكلة الكربى يف مجيع أحناء العامل هو 
ختطيط جيد، وبناء  عالية على املدى البعيد إذا سبقهصبح أكثر في تطويرأن ال

الوزاري، ومشاركة موسعة من /ميللقدرات على كل من املستويني املؤسسي والقو
إىل  تطويروباإلضافة إىل ذلك، حتتاج عملية ال. أصحاب املصلحة واتصاالت معهم

دعم خبطة استثمار معدة إعداداً جيداً وهلا مؤشرات أداء واضحة وأسس مرجعية 
  .قابلة للمتابعة

على مدى السنوات األخرية  تطويرويف مصر، أنشئت أرضية للنهوض بال
  :، وتتألف عناصرها الرئيسية مما يلياملاضية

  اتفاق واسع يف اآلراء على أن مسأليت اجلودة والصلة حتتاجان إىل
 .معاجلة

  تعزيز إجراءات ضمان اجلودة واالعتماد، والتمكني من توسع
 .املؤسسات اخلاصة فضال عن االرتقاء باجلودة يف املؤسسات احلكومية
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 ستراتيجي وإدارة التنفيذ، مبا يف رفع القدرة املؤسسية على التخطيط اال
ذلك الربط بني نواتج التعلم املؤسسية كأساس ملراجعة املناهج واجلانب 

 .عائدات التعليمالتربوي والتقييم، ولإلفادة عن 
  إشراك أرباب العمل واهليئات املهنية ذات الصلة يف املناقشات الدائرة

ك أساساً لتحسني حول الروابط بني التعليم وسوق العمل، باعتبار ذل
 .صلة الربامج التعليمية وإعداد اخلرجيني للعمل

  بعض املتابعة لوجهات اخلرجيني واالتصال باخلرجيني كأساس لتقييم
 .فعالية النهج التعليمية

  م على قبولم املهنية كأساس لزيادة قدرتدريب العاملني وتنمية قدرا
 .حجم أكرب من املسؤوليات

ولكن القيود  ، بد من عمل ما هو أكثر من ذلك بكثريوبالرغم من ذلك، فال
بأسلوب  تطويرعلى مستويي النظام واملؤسسات تعين أنه سيتعني إجراء عملية ال

  .يتوخى االنتقاء ويراعي اجلانب االستراتيجي
  اختيار استراتيجية التنفيذ

عايل يف الفصل الثالث، جرى حتديد ثالثة خيارات واسعة إلدارة مسار التعليم ال
  :يف مصر
إضافة املزيد من التوقعات إىل نظام يعمل  : اإلبقاء على الوضع الراهن ‘١’

   .بأكثر من طاقته وفاقد التوجيه وخمتل وظيفياً
مع  –إدخال تغيري جذري على منوذج السياسات  :التغيري التحويلي ‘٢’

التصدي للحقوق املكتسبة اليت حتول دون إضافة القيمة من أجل مصر، 
   .تغيري هيكلي وثقايف جوهريوالدفع إىل 

اإلطالق املتعمد واملرحلي لإلمكانات عن طريق  : التدرجيي تطويرال ‘٣’
استحداث أدوات سياساتية جديدة مع وضوح األهداف الطويلة األجل 

   .واتساق الوسائل املؤدية إىل بلوغها
 واخليار األول ال هو مناسب وال هو يف املتناول، بالنظر إىل خطط مصر للتنمية

وذلك ألن تكلفة االستمرار يف إهدار املواهب البشرية  ؛االقتصادية يف املستقبل
 واقعي وحمفوف بالعديد من املخاطروأما اخليار الثاين فيبدو أنه غري . باهظةستكون 
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بالنظر إىل اتساع الفجوة اليت يتعني سدها بني السياسة العامة احلالية واملنشودة 
امض للمواقف اتمعية واملهنية فيما يتعلق باملسائل وظروف التشغيل، والطابع الغ

األكثر إثارة للجدل مل يتم  تطويرالكيانات الداعمة جلوانب ال وكوناألساسية، 
ج تطويرتطبيق استراتيجية للفإن  وهكذا،. بناؤها بعدالتدرجيي هو أفضل النه.  

. ثالثة منطلقات خاللمن بعناية التدرجيي  تطويراستراتيجية ال تطبيقوال بد من 
، وال أوالً، ال بد من أن تكون هلا مصداقية أمام خمتلف اجلماعات ذات املصلحة

وثانياً، سيتعني أن تكون منظمة ومرتبة بأسلوب حيقق . سيما أكثر اموعات تأثرياً
وسيساعد النجاح يف التحدي . يةالستمرارا تكفلنتائج ميكن إثباا ويبين دفعة 

وسيكون التفاعل بني جمموعيت االعتبارات مهماً أيضا . الدعم لألولبناء األخري على 
. ملموسةيف احلكم على املفاضلة بني حتقيق مكاسب مبكراً وحتقيق اختالفات 

 تطويروتضفي هذه املفاضلة أمهية على املنطلق الثالث الذي يبحث القيمة األصيلة لل
تمثل االختالف الطفيف يف هذا وي. وقيمتها النسبية يف مقابل االعتراض على تنفيذه

الفوري على قدر أكثر أم أقل أمهية من التغيريات  تطويراال فيما إذا كان ال
الالحقة اليت قد تترتب عليه، وإىل أي مدى ينبغي تربير خطوة تدرجيية ما يف حد 

  .ذاا أو من حيث تأثريها على النظام يف النهاية
جمموعات رئيسية من االهتمامات اليت وفيما يتعلق باملصداقية، يوجد مخس 

واتمعات  ،والسلطات احلكومية ،الطالب والطالب احملتملون وأسرهم: ينبغي حبثها
والعاملون  ،نياخلرجيالذين يعينون اليت خيدمها التعليم العايل، وخباصة أرباب العمل 

  .األكادمييون واملوظفون العموميون يف مؤسسات التعليم العايل
 ،ويعترضون على مبادرات أخرى تطويرالطالب بعض مبادرات ال يديؤورمبا 

تأييد اتساع جمال االختيار من الربامج واملؤسسات، واجلهود توقع منهم وميكن أن ي
الرامية إىل االرتقاء جبودة التعليم واملرافق واخلدمات، وزيادة الصلة يف دراسام 

توقع منهم االعتراض على وميكن أن ي. حيث يعتقدون أن فرص عملهم ستتحسن
  .اتة واالمتحانيعباء الدراساألزيادة التكاليف و

فسوف . وميكن أيضا أن يتوقع من السلطات واهليئات احلكومية استجابةً متباينة
تسعى السلطات واهليئات اليت ستواجه فرضياا وممارساا حتديا إىل مجع احلجج 

أما تلك اليت تسعى إىل الكفاءة . ه مع ذلكواألدلة من أجل التغيري، ولكنها قد تقاوم
واالرتقاء باألداء يف قطاع التعليم العايل، مع حتملها آلثار قليلة، فسوف تؤيد تدابري 

  .القوية تطويرال
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أما عن أرباب العمل، وهو مصطلح جامع آلراء متنوعة من أصحاب الشركات 
املتوقع أال يرضوا أبداً  واملديرين التنفيذيني ومديري شؤون املوظفني وغريهم، فمن

بالكامل عن اخلرجيني، ولكنهم سريحبون بطبيعة احلال بفرص التأثري على األهداف 
وميكن أن يتوقع من بعضهم أن يبدوا استعداداً أو ثقةً أكرب من . التعليمية واملناهج

عن رضاهم عن  التغذية املرتدةغريهم يف املشاركة بنشاط يف املشاورات ويف تقدمي 
  .رجينياخل

ملقترحات  واستجيبيمؤسسات التعليم العايل أن العاملني يف وميكن أن يتوقع من 
 ملبعض التغيريات وعدم تأييد بعضه مالتغيري بأساليب غري موحدة، مع تأييد بعضه

تؤثر على اليت  تطويرأصعب جماالت الومن املرجح أن تكون . اآلخر ألي تغيري
هي التغيريات اليت تؤثر على أمنهم الوظيفي  أعضاء هيئة التدريس األكادمييني

ولكي يقدم أعضاء هيئة . وظروف عملهم ومكانتهم وعبء العمل وتقييم األداء
التدريس والعاملني يف املؤسسات بعض التأييد، ولكي يشعروا بنوع من امللكية 

 ، سيكون من الضروري أن تكون املبادرات اهلامة نابعة أو أن تظهرتطويرلربنامج ال
  .قدر اإلمكان على أا نابعة من القاعدة إىل القمة، كما تنبع من القمة إىل القاعدة

وسوف يلتمس النطاق األوسع للمجتمع املدين يف مصر مستوى معقوالً من 
يف أن العالقات بني أصحاب املصلحة وعمليات التغيري تدار بسالسة وأن الثقة 

 .اب أو تستلزم تنازالت غري مستدامةال ينفَّذ بأساليب تثري االضطر" تطويرال"
وسوف حتتاج اهليئات احلكومية إىل جانب مؤسسات التعليم العايل إىل بناء القدرة 

  .على إدارة التغيري بفعالية
يف هذا وبافتراض أن احلكومة ترغب يف اعتماد التوجه العام للتوصيات املبينة 

، فسيكون من الضروري هنا املبينة ةل احملدداشكباأل، ولو مل يكن ذلك التقرير
اختيار التغيريات اليت ميكن أداؤها مبكراً واليت من احملتمل أن يكون هلا تأثري بالغ على 

انتقاء فإن  وهكذا، .يئة الظروف العتماد تغيريات يف جماالت أخرى يف وقت الحق
أعاله، وكما نوقش ذلك . األوىل حملاولة تنفيذها يشكل قراراً حامساً عمليات التطوير

أو  بدافع اكتساب الشعبية تطويرجيب أن يراعي االنتقاء السياسات احلقيقية، ولكن ال
ومن الضروري النظر يف تتابع . ال حيقق بالضرورة نواتج قيمة ومستدامة ةاالنتهازي

  .ات امللموسة من حيث متاسك سياساا وكذلك إمكانية حتقيقها سياسياًتطويرال
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  ةبرنامج للمبادرات األولي
اهليكل  تطويرانطالقاً من الفرضية القائلة إن احلكومة ستوافق على برنامج ل

املؤسسي لتقدمي خدمات التعليم العايل يف مصر، وهيكل سياسات احلوافز املقدمة 
 تطويراثنيت عشرة مبادرة  من للطالب واملؤسسات، يعرض الربنامج التايل املكون

  .للنظر فيه
مع بيانات مبواصفات اخلرجيني لكل نوع  إعداد إطار قومي للمؤهالت، -١

والنظام األورويب ومستوى من املؤهالت، مع الربط مع عملية بولونيا 
هذه أساسية حيث إا  تطويرعملية الو .لنقل وجتميع النقاط الدراسية

ات التالية تطويراليت ستحرك ال نواتج التعلمتضع يف بؤرة التركيز 
 .للممارسات التعليمية

عليم الفين والتدريب املهين، مبا يف ذلك تعزيز مكانة املؤهالت جتديد الت -٢
يف هذا اال يف إطار قومي شامل للمؤهالت، وتوضيح املسارات أمام 
الدارسني من خالل التعليم الثانوي وكافة أشكال التعليم التايل للمرحلة 

لفنية القيمة اليت تتمتع ا املهارات االثانوية، وحتديث املرافق، وتسويق 
هذه أساسية لتوسيع نطاق فرص الوصل  تطويروعملية ال. يف اتمع

وزيادة إنتاجية التعلم، وحتسني مالءمة اإلمداد باخلرجيني الحتياجات 
 .سوق العمل

حاالت التوسع يف اجلامعات اخلاصة لتلبية حصة كبرية من النمو يف  -٣
الطالب  وهذا أساسي أيضا الستيعاب النمو املقبل يف رغبات. القيد

مشاكل اجلودة يف  التسبب يف تفاقمبطريقة فعالة من حيث التكلفة دون 
 .املؤسسات احلكومية

االستثمار يف حتديث املواد اخلاصة مبؤسسات التعليم العايل احلكومية،  -٤
وهذا . وقيام املؤسسات بتنمية قدرا على اإلدارة الذاتية املسؤولة

من مؤسسات التعليم العايل  أساسي نظراً لعدم مالءمة ظروف العديد
 .وعدم كفاية استجابتها للبيئة املتغرية

توسيع نطاق معايري وصول الطالب إىل التعليم العايل بإعداد اختبار أوالً  -٥
يف املهارات الذهنية ومهارات التفكري العام استكماال المتحانات إمتام 
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 املؤسسات الختاذ القرارات املتعلقة بقبول الطالب يف الدراسة الثانوية
 .والربامج

اإلعراب عن عدة تفضيالت يف طلبات التحاقهم تشجيع الطالب على  -٦
 .الربامج واملؤسساتويشمل ذلك كال من بالتعليم العايل، 

مجايل عدد الطالب ومبلغ إلحد أقصى  يف ظلالسماح للمؤسسات  -٧
بتحديد مزجيها من حاالت القيد عرب خمتلف جماالت معني متويل 
 .الدراسة

مع مراعاة مزيج الدراسة حبسب  القيدمتويل تستند إىل خذ بصيغة األ -٨
 .اال

توضيح الرسالة املميزة لكل من مؤسسات التعليم العايل كأساس  -٩
لتخطيطها االستراتيجي يف سياق املزيد من االختيار أمام الطالب، 
وإشراك أرباب العمل واهليئات املهنية رمسيا يف حتديد األهداف التعليمية 

 .بشأن رضاهم عن اخلرجيني مرتدةقدمي تغذية وت
استحداث خدمة مهنية لإلرشاد الوظيفي من أجل مساعدة الطالب  -١٠

 .وآبائهم يف إجراء اختيارات تعليمية مستنرية
، كأساس القوة البحثية يف اجلامعات احلكومية نقاطرسم خريطة توضح  -١١

 .ات يف املستقبلاملناسبة لالستثمار والتعاون بني املؤسسلتحديد ااالت 
إجراء عملية تنافسية لتكثيف االستثمار يف جمال البحث العلمي والتعليم  -١٢

  .التنمية االقتصادية الوطنيةبعد التخرج، تكون مرتبطة بتطوير أولويات 
املذكورة أعاله تأجيل إجراءات التنفيذ  وتستلزم اموعة األوىل من املبادرات

املسائل املتصلة باهليئات واألطر : ، مبا يف ذلكاملتعلقة بعدد من البنود اجلوهرية
التشريعية اجلديدة الرامية إىل اتباع ج متكامل جتاه إدارة التعليم والتدريب فيما بعد 

والتغيريات يف ظروف التوظيف يف القطاع العام من حيث تأثريها  ،التعليم الثانوي
والتحلي باملرونة  ،يم العايلعلى األكادمييني واملوظفني العموميني يف مؤسسات التعل
غري أن من دواعي احلرص . يف أعداد املقيدين يف املؤسسات وحتديد الرسوم الدراسية

أن تبدأ مبكراً عملية التشاور بشأن التشريع القاضي مبنح املؤسسات ما حيقق 
لوضعها القانوين املزيد من االستقاللية، كإشارة على التطور الطويل األجل 
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املزيد  حتملحافز جلدية التجربة وكربهان على قدرة املؤسسات على للسياسات وك
  .من املسؤوليات

وميكن استكمال هذه اخلطوات، مع تزايد القدرات، بتدابري لوضع برنامج 
طويل األجل للتعليم العايل، يشمل مناذج جديدة للتمويل املؤسسي، وخطط  تطوير

 مي إىل االرتقاء جبودة التعليم الثانويلدعم الطالب، مع استمرار الربنامج املهم الرا
  .وفعاليته

فعلى . وميكن اختاذ عدد من املبادرات املقترحة يف البداية كمشاريع قائمة بذاا
سبيل املثال، بعد رسم خريطة لنقاط القوة البحثية املؤسسية، ميكن توجيه الدعوة إىل 

إلنشاء لربنامج تنافسي  عدد من اجلامعات أو الكليات أو املراكز اجلامعية للتقدم
وسيكون من املهم يف  .للدراسات العليا أو جممعات حبثية يف جماالت حمددة معاهد

أثناء هذه العملية جعل عملية التنافس واالختيار مفتوحة وشفافة قدر املستطاع 
  .وارتكاز القرارات على تقديرات اخلرباء الدوليني

املذكورة أعاله بعض بادرات عدة عناصر من جمموعة املتنفيذ وسوف يتطلب 
ولبناء ة تطبيق العمليات، وإلثبات اجلدوى، يوالريادة الختبار مدى قابلالتجارب 

فعلى سبيل املثال، سيتعني تصميم اختبار للمهارات الذهنية العامة ومهارات   .التأييد
بية وبناؤه بطريقة مهنية، وتطبيقه عرب عينة طالالتفكري بالتشاور مع هيئات خمتلفة، 

وأثناء مرحليت اإلعداد واالختبار، ميكن دعوة . للتثبت من إمكانية التعويل عليه
مؤسسات خمتارة للمشاركة، وميكن أن تشكل هذه املؤسسات أساساً لتجربة أخرى 

  .تتمثل يف استخدام درجات الطالب الستكمال نتائج امتحانات القبول
صيغة متويل تستند ؤسسات لتجربة رمبا كان من املفيد حتديد عدد من املوباملثل، 

القيد يف ظل مستويات خمتلفة من السلطة التقديرية على مزيد القيد يف إطار احلد إىل 
وبالنسبة لبعض املؤسسات، ميكن تصميم هذا النهج عن . األقصى من حجم القيد

. طريق جتربة اتفاق مستند إىل الرسالة حيدد توقعات األداء فيما يتصل بالتمويل
ور الوقت، ميكن أن تطبق بعض املؤسسات جاً أكثر تكامالً جتاه التخطيط ومبر

. االستراتيجي، مع ربط املرونة يف القبول باملرونة يف التمويل واإلفادة عن األداء
بدور مفيد يف الربهنة على قيمة تغيريات حمددة وميكن أن تضطلع املؤسسات املبتكرة 

  .تكاملمتزايد املجل تطبيق ج وإمكانية تطبيقها، ويف الضغط من أ
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وبالنسبة للحكومة، تقدم االتفاقات مزايا حمتملة بفتح جسر أمام سياسة عامة 
حمرك : السياسات بتوفري ما يلي تطويرأكثر استدامة وأطول أجال وإدارة عملية 

وحوافز الختالف تركيز  ،للتشاور مع اجلامعات وأصحاب املصلحة اآلخرين
 ،تيسري التكيف من التطبيقات السياساتية القدمية إىل اجلديدةووسيلة ل ،الرساالت
دون االضطرار إىل وضع مجيع وتنميتها ستراتيجية االبادرات امل لوضع بذوروأسلوب 

  .التفاصيل مسبقاً
وبالنسبة للجامعات واملؤسسات األخرى، تتيح املشاركة يف منوذج متفق عليه 

 ،استراتيجية من أجل مستقبل أكثر تنافسية شغل مكانةمتكينها من : املزايا التالية
 ،وإفساح اال أمامها لالنتقال إىل جماالت جديدة أو تلبية التغري يف رغبات الطالب

ومنحها فرصة اخلروج من االنغالق التارخيي الذي لن يضيف قيمة إىل خدماا يف 
  .املستقبل
  إثراء النقاش

وجود رواد حمتملني لتوجيه مل يتمكن فرق االستعراض من التحقق من مدى 
. ورجال األعمالاملهن قادة تمع املصري العريض، وخباصة بني املقترح يف ا تطويرال

وقد واجه الفريق نفسه صعوبة يف بعض األحيان يف حتديد األدلة املطلوبة لدعم قضية 
ية لبدء تنفيذ بعض جوانب العمل تطويرومع تطبيق عملية ال. يف جماالت معينة تطويرال

واالعتماد على املعلومات  تطويرفعليا، سيكون من الضروري اإلعالن عن جدوى ال
  .والتحليالت كأدلة داعمة

  :تحسينات على توافر البيانات بالغ الفائدة يف ااالت التاليةالوسيكون إدخال 
 كإجراء مسوح للشواغر يف املهارات: تطلبات سوق العملم. 
 ص على أساس إقليميالطلب على التعليم العايل اخلا. 
  حاالت القيد يف التعليم العايل حبسب سنة القيد، والتمكني من اإلفادة

، ومعدل التخرج كنسبة سنوياً يف الدراسة عن معدالت تقدم الطالب
 .امللتحقني للمرة األوىلمن 

  االقتصادي لطالب التعليم العايل –الوضع االجتماعي. 
  سكتماميف ظل إطار حماسيب توزيع اإليرادات والنفقات املؤسسية. 
 وجهات اخلرجيني، حبسب املهنة والصناعة. 
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  الدراسات اجلارية(معدالت عائدات اخلرجيني(. 
 مؤهالت العاملني األكادمييني حبسب املؤسسة. 
 أعداد العاملني غري األكادمييني حبسب املؤسسة. 
 الدويل للطالب املصريني راكاحل. 
 يني املصرينيالدويل للعاملني األكادمي راكاحل. 

، تطويرواجلدير باالهتمام أن مثة حاجة إىل وجود رواد بارزين إلجراء ال
. تطويريستمدون من قطاعات خمتلفة من اتمع املصري من أجل دعم مسار ال

وستكون املشاركة مع أرباب العمل الرواد واهليئات املهنية الرائدة خطوة أولية 
  .ع الربنامج إىل األمامضرورية حنو بناء الزخم الالزم لدف

  التوصيات
حمددة عن طريق  تطويرينبغي النظر يف القيام بعملية تدرجيية لتنفيذ مبادرات 

ولبناء ة تطبيق العمليات، وإلثبات اجلدوى، يالتجربة والريادة الختبار مدى قابل
  .التأييد
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أجرت الحكومة المصرية في السنوات األخيرة إصالحات جذرية لتطوير الدولة. وفي 
حين أن نجاح هذا الجهد يتوقف إلى حد كبير على مدى جودة تعليم األفراد والمهارات 
التي يتمتعون بها، فما لم يخضع قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة 
خاصة إلصالح جوهري، فستواجه الدولة صعوبات في تحسين قدرتها التنافسية في 

عالم يتزايد اعتماده على المعرفة، وفي توفير خدمات التعليم لجموع الطالب التي 
تتزايد أعدادها وتنوعها.

يقدم هذا الكتاب استعراضا مستقال لنظام التعليم العالي في مصر، ويركز على 
المجاالت التي تستدعي اهتمام واضعي السياسات وأصحاب المصلحة، وهي تشمل 
تسيير النظام والحوكمة المؤسسية، وإتاحة التعليم العالي للطالب، وجودة التعليم 

وكفاءته، والبحث والتنمية واالبتكار، والجوانب المالية. ويتضمن الكتاب تحليال 
للنظام وتوصيات تشكل بالنظر إليها مجتمعة برنامجا ضخما إلجراء تطوير هيكلي 

وثقافي للتعليم العالي المصري خالل العقد المنتهي بسنة  2020.
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